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Od Wydawcy
Œwiatowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN — The World Conservation Union)
w dotychczasowych programach skupia³a swoj¹ uwagê na ochronie zasobów natural-
nych. Prowadzone projekty i badania nad ekosystemami, zw³aszcza mokrad³ami, ³¹kami
i dolinami rzek nie tylko potwierdzi³y oczywisty zwi¹zek miêdzy dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ cz³owieka a przyrod¹ i krajobrazem, ale wrêcz wskaza³y sytuacje, gdy pozornie
prosta decyzja cz³owieka to „byæ albo nie byæ” pewnych gatunków roœlin i zwierz¹t.

Zagro¿enia dla przyrody wynikaj¹ce z dzia³alnoœci rolniczej zmieniaj¹ siê w czasie. Pod-
czas, gdy dawniej za najwiêksze Ÿród³o niebezpieczeñstw uznawane by³o nadmierne
uprzemys³owienie rolnictwa, a zw³aszcza jego chemizacja, w nowej sytuacji gospodarczej
za³amanie siê rynku produktów rolnych, a w szczególnoœci zaniechanie dzia³alnoœci rolni-
czej i od³ogowanie gruntów rolnych stworzy³o dodatkowe niebezpieczeñstwa dla ró¿no-
rodnoœci biologicznej i krajobrazowej. Dlatego podejmuje siê obecnie próby podtrzymania
dzia³alnoœci rolniczej na poziomie zapewniaj¹cym utrzymanie rodzinie rolnika, a jedno-
czeœnie zapewniaj¹cym zachowanie bogactwa przyrodniczego terenów wiejskich. Rolnic-
two ekologiczne jako system zrównowa¿ony pod wzglêdem ekologicznym, eko-
nomicznym i spo³ecznym, aktywizuj¹cy przyrodnicze mechanizmy produkcji
rolniczej poprzez stosowanie naturalnych œrodków produkcji, zapewniaj¹cy
trwa³¹ ¿yznoœæ gleby oraz zdrowotnoœæ roœlin i zwierz¹t, wydaje siê byæ modelo-
wym rozwi¹zaniem tego dylematu.

St¹d nie powinno dziwiæ s³owo „marketing” w tytule projektu i niniejszej publikacji
Œwiatowej Unii Ochrony Przyrody. Projekt „Marketing produktów ekologicznych
w pó³nocno-wschodniej Polsce” prowadzony w latach 1998–2000 przez Fundacjê IUCN
Poland we wspó³pracy z Fundacj¹ Avalon z Holandii jest przyk³adem na to, jak mo¿na
rozwijaæ produkcjê rolnicz¹ na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, a tak¿e
na terenach objêtych ochron¹ prawn¹. Rolnicy ekologiczni podczas swojej pracy potrafi¹
czerpaæ korzyœci z przyrody, nie niszcz¹c jej zasobów i zachowuj¹c piêkno wiejskiego
krajobrazu. Mamy nadziejê, ¿e przyk³ad ten zachêci tak¿e innych rolników.

Dr Zenon Tederko
Dyrektor Fundacji
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Gervin VerschuurI.
Rolnictwo na terenach
cennych przyrodniczo
1.
Wprowadzenie
Ogromne obszary krajobrazów rolniczych w Europie Œrodkowej i Wschodniej
zachowa³y swoj¹ wartoœæ jako siedliska wielu gatunków roœlin i zwierz¹t, mimo
d³ugiego okresu intensywnej produkcji rolniczej i czêsto wielkoobszarowych
zmian za czasów poprzedniego systemu polityczno-gospodarczego. Raporty
naukowców wskazuj¹, ¿e populacje ptaków zwi¹zanych z krajobrazem rolni-
czym, którego obszar zmniejsza siê w Unii Europejskiej, s¹ liczne w Europie
Œrodkowej i Wschodniej. Przyk³adami takich gatunków s¹: bocian, jaskó³ka,
derkacz i pokl¹skwa. Wiele u¿ytków zielonych ma nadal wysok¹ wartoœæ bota-
niczn¹. Od 1990 r. warunki siedliskowe dla dzikiej fauny i flory znacznie
poprawi³y siê na terenach gospodarstw rolnych w wielu krajach przedakcesyj-
nych z powodu za³amania produkcji rolniczej. Zu¿ycie pestycydów i nawozów
znacznie spad³o, a du¿a czêœæ pól jest od³ogowana. Z drugiej strony, ekosystemy
u¿ytków zielonych zosta³y zaniedbane z powodu trudnoœci ekonomicznych
w produkcji zwierzêcej, co doprowadzi³o do spadku o po³owê pog³owia
zwierz¹t i zaprzestanie u¿ytkowania wartoœciowych u¿ytków zielonych na wiel-
kich obszarach. Te czêœciowo naturalne u¿ytki zielone o znaczeniu europejskim
po³o¿one w du¿ym stopniu na terenach chronionych, wzd³u¿ wybrze¿a Morza
Ba³tyckiego lub w Karpatach s¹ tracone, poniewa¿ brakuje byd³a i owiec, które
mog³yby byæ tam wypasane. Utrzymanie siê aktualnej tendencji wskazuje na to,
¿e bez interwencji nast¹pi dalsza koncentracja produkcji rolniczej na najlepszych
glebach i koncentracja pog³owia byd³a w najbardziej produktywnych stadach.
We wszystkich krajach przedakcesyjnych doprowadzi to do nieodwracalnej
straty wartoœciowych systemów rolniczych, które stanowi¹ wa¿n¹ czêœæ wspól-
nego europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.
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2.

Dwa mo¿liwe rozwi¹zania
Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ jest wynagradzanie rolników za ochronê sied-
lisk, rekompensuj¹c im utracone zyski i koszty zwi¹zane z utrzymaniem eksten-
sywnych systemów rolniczych. W Unii Europejskiej ten rodzaj interwencji jest
mo¿liwy dziêki programom rolnoœrodowiskowym. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ
tego zadania kraje przedakcesyjne w Europie Œrodkowej i Wschodniej przygoto-
wuj¹ programy pilotowe, by zdobyæ wiêcej doœwiadczeñ w tym zakresie.

Drugim rozwi¹zaniem jest zwiêkszenie wartoœci produktów wytwarzanych
w systemach rolniczych na terenach cennych przyrodniczo. Projekt marketin-
gowy w pó³nocno-wschodniej Polsce jest przyk³adem takiego dzia³ania.

Powi¹zanie w tym samym czasie tych dwu programów wyzwala efekt, który jest
kontynuowany w czasie. Rz¹d daje impuls, oferuj¹c zachêtê finansow¹ w formie
dotacji uzale¿nionej od powierzchni, a konsumenci podtrzymuj¹ te dzia³ania,
p³ac¹c wiêcej za produkty pochodz¹ce z terenów rolniczych o wysokiej wartoœci
przyrodniczej. Wspó³dzia³anie tych dwóch elementów powinno zapewniæ
trwa³oœæ rolnictwa przyjaznego dla œrodowiska na terenach rolniczych o wyso-
kiej wartoœci przyrodniczej.

3.
Wsparcie dzia³añ marketingowych
W projekcie marketingowym w pó³nocno-wschodniej Polsce nacisk po³o¿ony jest
na rolnictwo ekologiczne, poniewa¿ jest to dobrze zdefiniowany system rolniczy,
dla którego otwiera siê rynek. Za³o¿eniem jest, ¿e wzmocnienie rynku produ-
któw ekologicznych bêdzie korzystne ze wzglêdu na rozwój tej metody. Wybór
metody rolnictwa ekologicznego jest równie¿ korzystny, poniewa¿ pozwala
wygospodarowaæ czas na rozwijanie nowych standardów „wysokiej wartoœci
przyrodniczej” i programu certyfikacji, z którym powi¹zana by³aby dzia³alnoœæ
marketingowa. Ponadto w¹tpliwe jest, by konsumenci chcieli zap³aciæ wy¿sz¹
cenê jedynie za „wartoœci przyrodnicze”. Rynek produktów ekologicznych jest
nadal ma³y i mo¿liwa konkurencja mog³aby os³abiæ jego rozwój.

Projekt marketingowy ma dwa cele: wzmocniæ rolnictwo ekologiczne przez roz-
wijanie rynku produktów ekologicznych oraz zwiêkszyæ œwiadomoœæ powi¹zañ
miêdzy ochron¹ przyrody i rolnictwem ekologicznym w krêgach rolników ekolo-
gicznych i konsumentów.

Projekt zapewnia pomoc grupom rolników w dziedzinie rozwoju instytucjonal-
nego grup marketingowych, rozwoju rynku i promocji produktów, jak równie¿
doradztwa rolniczego. Projekt bêdzie trwa³ do koñca roku 2000.

Oczekiwane wyniki projektu to:
1) zwiêkszenie o 30% powierzchni upraw ekologicznych;
2) wzmocnienie wspó³pracy rolników w „grupach producenckich” i zwiêkszenie

o 50% liczby rolników zwi¹zanych z grupami;

Fundacja IUCN-Poland
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3) wyeliminowanie u rolników od³ogowanych pól o wysokiej wartoœci przyrod-
niczej podczas realizacji projektu;

4) oznakowanie produktów ekologicznych z regionu w celu podkreœlenia jego
wysokiej wartoœci przyrodniczej.

4.
Program rolnoœrodowiskowy
Reforma wspólnej polityki rolnej w 1992 r. wprowadzi³a programy rolnoœrodo-
wiskowe na podstawie rozporz¹dzenia 2078/92, jako obowi¹zkowe we wszy-
stkich krajach cz³onkowskich. Rozporz¹dzenie to sta³o siê kluczowym instru-
mentem prawnym w³¹czenia celu œrodowiskowego do wspólnej polityki rolnej.
W ostatnich latach wiele krajów cz³onkowskich stworzy³o solidne programy rol-
noœrodowiskowe, które wprowadzono na ok. 20% powierzchni u¿ytków rolnych
Unii Europejskiej (1998 r.). Programy rolnoœrodowiskowe s¹ obecnie uznane za
kluczowy instrument œrodowiskowy wspólnej polityki rolnej. Ich wa¿noœæ pod-
kreœla fakt, ¿e s¹ jedynym obowi¹zkowym elementem nowego rozporz¹dzenia
o rozwoju wsi (1257/1999/EEC), które jest czêœci¹ polityki rolnej Unii Europej-
skiej na lata 2000–2006.

Komisja Europejska w swoim komunikacie „Strategii cz³onkostwa dla œrodowi-
ska” (COM (1998)294 final) stwierdza ¿e, dzia³ania zapobiegawcze przez integracjê
rozwoju œrodowiskowego trwa³ego rozwoju do polityk sektorowych, takich jak transport,
energetyka i rolnictwo i wymagaj¹ w³aœciwej uwagi w finansowaniu i prawie pañstw
przedakcesyjnych i cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ta myœl jest odzwierciedlona
w celach i dzia³aniach programu SAPARD, g³ównym instrumencie Unii doty-
cz¹cym dzia³añ dla rolnictwa i rozwoju wsi w krajach przedakcesyjnych. Roz-
porz¹dzenie Rady (EWG) 1268/1999 stwierdza, ¿e wsparcie Unii Europejskiej
odnosi siê do trwa³ej adaptacji sektora rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach przed-
akcesyjnych. Konsekwentnie artyku³ 2 rozporz¹dzenia definiuje produkcjê rolnicz¹
metodami skierowanymi na ochronê œrodowiska jako jedno z dzia³añ istotnych
w pomocy Unii Europejskiej œwiadczonej w ramach SAPARD. Wewnêtrznie
Komisja Europejska uzyska³a pogl¹d, ¿e pilotowe programy rolnoœrodowiskowe
w³¹cznie z subwencjami dla rolników mog¹ byæ wspó³finansowane w ramach
programu SAPARD, jeœli kraje przedakcesyjne skieruj¹ odpowiednie propozycje
przygotowane w celu wprowadzenia do prawodawstwa Unii Europejskiej. Jest
to s³uszne, jeœli weŸmie siê pod uwagê z³o¿onoœæ administracyjn¹ i techniczn¹
programów rolnoœrodowiskowych, jednak kraje te powinny otrzymaæ pomoc
w swoich staraniach w tym kierunku.

5.
Projekt rolnoœrodowiskowy
Powy¿ej opisany kontekst wyjaœnia motywacjê trzech wspólnych projektów Fun-
dacji Avalon, IEEP, Veen Ecology oraz krajowych grup roboczych w dziesiêciu
krajach w celu wypracowania programów rolnoœrodowiskowych dla Europy
Œrodkowej i Wschodniej. Wszystkie trzy projekty s¹ realizowane przy wsparciu
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Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Rybo³ówstwa Holandii oraz Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych (fundusz MATRA/Programme International
Nature Management). Po zakoñczeniu fazy trwaj¹cej od dwóch i pó³ do trzech
lat projekty te bêd¹ zakoñczone w okresie od koñca 1999 r. do koñca 2000 r.

Partnerzy projektu sami ustalili nastêpuj¹ce cele operacyjne:
1) pomoc w przygotowaniu pilotowych programów rolnoœrodowiskowych we

wszystkich krajach;
2) przygotowanie rekomendacji do stworzenia krajowych programów rolnoœro-

dowiskowych;
3) napisanie wniosków do wprowadzania dzia³añ rolnoœrodowiskowych w Euro-

pie Œrodkowej i Wschodniej.

Realizacja projektu zosta³a podzielona na trzy fazy. Podczas pierwszej fazy part-
nerzy projektu z krajów zachodnioeuropejskich przygotowali porozumienia
i wspó³pracê z ministerstwami rolnictwa i œrodowiska w ka¿dym z krajów.
Przygotowali równie¿ szczegó³owy podrêcznik do projektu programu rolnoœro-
dowiskowego. Podrêcznik ten zawiera dziewiêæ rozdzia³ów, omawiaj¹cych wiele
tematów — od historii i uzasadnienia programu rolnoœrodowiskowego po-
cz¹wszy do szczegó³ów administracyjnych jego wdra¿ania skoñczywszy. Zada-
niem krajowych koordynatorów projektu podczas tej fazy by³o stworzenie grup
roboczych, przygotowuj¹cych propozycje do krajowego programu rolnoœrodowi-
skowego. W sk³ad grup roboczych wchodz¹ przedstawiciele ministerstw rolnic-
twa i ochrony œrodowiska, odpowiedni eksperci i cz³onkowie organizacji poza-
rz¹dowych.

W planie roboczym dotycz¹cym drugiej i trzeciej fazy przewidziano przygoto-
wanie — na podstawie podrêcznika — projektu programów rolnoœrodowisko-
wych dla jednego albo dwóch obszarów pilotowych w ka¿dym kraju. Dziêki
projektowi krajowe grupy robocze i zachodnioeuropejscy partnerzy projektu ofe-
ruj¹ pomoc odpowiednim instytucjom krajowym, pracuj¹cym nad propozycjami
programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jako podstawy do realizacji
SAPARD. W ka¿dym kraju bêd¹ zebrane równie¿ wnioski przydatne do stwo-
rzenia programów rolnoœrodowiskowych. Ostatecznie w fazie trzeciej projektu
bêd¹ przygotowane wskazówki do wdra¿ania programów rolnoœrodowiskowych
w Europie Œrodkowej i Wschodniej.

6.

Wdra¿anie programów pilotowych w Europie
Œrodkowej i Wschodniej
Miejmy nadziejê, ¿e projekt bêdzie pierwszym krokiem w rozwoju programów
rolnoœrodowiskowych w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Najwa¿niejsze bêdzie
zaanga¿owanie rz¹dów w krajach przedakcesyjnych we wdra¿anie pilotowych
programów rolnoœrodowiskowych, ale równie wa¿na jest pomoc techniczna
i finansowa Komisji Europejskiej i krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Fundacja IUCN-Poland
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The High Nature-Value
Farmland of Central and
Eastern Europe
1.

Introduction
Large areas of farmland in Central and Eastern Europe have retained a high hab-
itat value for many plant and animal species, in spite of intensive agricultural
production and the often large land-improvement schemes of the Communist
era. Reports show that farmland birds that are markedly declining in EU coun-
tries have very significant populations in Central and Eastern Europe. Examples
of such species are the White Stork, the Swallow, the Corncrake and the
Whinchat. Some grassland areas also have high botanical value.

Since 1990 habitat conditions for wildlife on farmland have further improved in
many EU-applicant countries as a result of the agricultural depression. The use
of pesticides and fertilisers has greatly decreased and a large proportion of
cropland lies fallow.

Grassland ecosystems on the other hand are threatened by economic difficulties
in livestock keeping. Herd numbers have halved, and large-scale abandonment
of valuable grasslands has taken place. For example, semi-wild grasslands of
European importance in protected areas along the Baltic Sea coast and in the
White Carpathians are being lost because of the lack of cattle or sheep for graz-
ing.

An extrapolation of current trends shows that, without intervention, a further
concentration of agricultural production on the best soils and in the most pro-
ductive herds will occur. In all applicant countries, this would lead to the irre-
versible loss of high nature-value farming systems which form an important part
of the common European natural heritage.

2.

Two Possible Solutions
Two solutions are presented in this article. The first approach is paying farmers
for habitat conservation, compensating them for their lost income and the extra
cost of maintaining extensive farming systems. In the European Union,
agri-environment programmes make this type of intervention possible. Because
of the complexity of this approach, applicant countries in CEE are all preparing
pilot agro-environment schemes in order to gain experience.
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The second approach is to increase the value of the products from high
nature-value farming areas. The marketing project in North-Eeastern Poland is
an example of this. The combination of the two approaches provides a push and
a pull at the same time. Governments give a push by offering a financial incen-
tive in the form of an area payment, and consumers pull by paying more for
products coming from high nature-value farmland. The synergy of both
approaches should be enough to maintain ecologically sound farming on high
nature-value land.

3.

The Case for Marketing Support
In the marketing project in North-Eeastern Poland the emphasis is on promoting
products from organic farming because that is a well-defined, natural farming
system for which there is a growing market. The project is based on the assump-
tion that by strengthening the market development for organic farm products,
the natural value of farmland will benefit. The market-development support for
organic farming is also pragmatic because it saves time and effort which might
be spent on new standards or certification programmes to which marketing
activities could be linked. It is also doubtful whether consumers would pay extra
just to get certified produce. The market for organic products is still a small one,
and competing certification claims could weaken its development. The marketing
project has two objectives: first, to improve the perspectives for organic farming
by enlarging the market for organic products; and second, to raise awareness
among farmers and consumers of the link between nature conservation and
organic farming.

The project, which will finish by the end of 2000, offers help to farmers with the
organizing of marketing groups, with developing their markets and product pro-
motion, as well as by giving farming advice.

The expected results of the project are:
1) an increase of 30% in the area under organic cultivation;
2) a 50% increase in the number of farmers joining the marketing groups, and

increased cooperation within the groups;
3) no further abandonment of high nature-value fields by project farmers for the

duration of the project;
4) labelling of organic farm products emphasizing the high nature-value of the

farmland in the region.

4.

The Case for Agri-Environment Programmes
The 1992 reform of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) made the intro-
duction of agri-environment schemes, based on Regulation 2078/92, obligatory
for all member states. This regulation became one of the key policy instruments
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for integrating environmental objectives into the CAP. In the following years
many member states built up substantial agri-environment programmes, so that
such schemes already included about 20% of the EU’s agricultural area by 1998,
and they are now considered a key environmental instrument of the CAP. Their
importance is underlined by the fact that they are the only obligatory element of
the new Rural Development Regulation [1257/1999/(EEC)] which is part of the
Community’s agricultural policy framework for the period 2000–2006.

In its communication „Accession Strategies for Environment” (COM (1998) 294
final), the European Commission states that preventive measures through inte-
gration of environmental and sustainable development considerations into sec-
toral policies, such as transport, energy and agriculture, need adequate attention
both in the applicant countries and in Community financing and other policies.

This thinking is reflected in the objectives and measures of SAPARD, the main
Community instrument for pre-accession measures for agriculture and rural
development in EU-applicant countries. EC Regulation 1268/1999 states that
Community support shall relate to the „sustainable adaptation of the agricultural
sector and rural areas in the applicant countries.” Consequently, Article 2 of the
Regulation defines „agricultural production methods designed to protect the
environment” as one of the measures eligible for Community assistance under
SAPARD.

Internally, the Commission has reached the common view that pilot
agri-environment schemes, including payments to farmers, can be co-financed
under SAPARD, provided the EU-applicant countries put forward appropriate
proposals for their implementation. Given the administrative and technical com-
plexity of agri-environment schemes however, it is advisable that the countries
receive support in this.

5.
The Agri-environment Projects
The context described above is the motivation for three joint projects by Avalon,
IEEP, Veen Ecology and national working groups in ten applicant countries to
develop agri-environment schemes for Central and Eastern Europe. All three
projects are supported by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature Manage-
ment and Fisheries and the Dutch Ministry of Foreign Affairs (MATRA
Fund/Programme International Nature Management). After a duration of two
and a half to three years all projects are due to be completed between the end of
1999 and the end of 2000.

The project partners have set themselves the following operational objectives:
1) to assist the preparation of pilot agri-environment schemes in all participating

countries;
2) to develop recommendations for the design of national agri-environment

programmes in those countries;
3) to draw up plans for the implementation of agri-environment measures in

Central and Eastern Europe as a whole.

Rolnictwo na terenach cennych przyrodniczo
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The project implementation is divided into three phases. During Phase 1 the
western project partners secured the agreement and co-operation of the minis-
tries of agriculture and environment in each country. They also prepared a
detailed project manual for the development of agri-environment programmes.
This manual consists of nine individual modules that cover a range of topics
from the history and rationale of agri-environment schemes to administrative
details of their implementation.

The task of the national project co-ordination during this phase was to set up
representative national working groups which would elaborate proposals for a
national agri-environment programme. These working groups included represen-
tatives of the national agriculture and environment ministries, experts, and NGO
members.

The work plan for Phase 2 and 3 envisages the preparation of agri-environment
schemes for one or two pilot areas in each country on the basis of the project
manual. In this project the national working groups and western project partners
offer assistance to relevant national institutions in the elaboration of
agri-environment proposals for the draft national agriculture and rural develop-
ment programmes for SAPARD. Recommendations for the design of a national
agri-environment programme in each country will also be developed. Finally, the
reflections of all project partners in Phase 3 will result in recommendations for
general agri-environment programmes to be realized in Central and Eastern
Europe.

6.
Implementation of Pilot Schemes in Central and
Eastern Europe
It is hoped that the project outlined above will be only a first step in the develop-
ment of agri-environment schemes in Central and Eastern Europe. The commit-
ment by the governments of the applicant countries to implement pilot
agri-environment schemes will be crucial. Also important will be the technical
and financial support of the European Commission and EU member states to the
pilot schemes.

Fundacja IUCN-Poland
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Anna LiroII.
Aspekty realizacji programu
rolnoœrodowiskowego
1.
Wprowadzenie
Ochrona œrodowiska przyrodniczego i ró¿norodnoœci biologicznej jest integraln¹
czêœci¹ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej (Commom Agricultural Policy),
która zosta³a ukszta³towana pod wp³ywem tzw. Reformy Mac Sharry’ego wpro-
wadzonej w 1992 r. Reforma ta mia³a na celu rozwi¹zanie problemu nadwy¿ek
produkcyjnych i zmianê dotychczasowego obrazu rolnictwa Europy Zachodniej,
którego dominuj¹c¹ tendencj¹ by³o d¹¿enie do koncentracji, specjalizacji, moder-
nizacji i intensyfikacji produkcji rolnej, kosztem degradacji œrodowiska przyrod-
niczego i jakoœci p³odów rolnych. W wyniku reformy Unia Europejska w ramach
wspólnej polityki rolnej zaczê³a promowaæ nowe koncepcje, takie jak wielofun-
kcyjny rozwój obszarów wiejskich, ekstensyfikacjê produkcji poprzez wprowa-
dzenie limitów wielkoœci produkcji i premiowanie za ekologizacjê agrotechniki.

Ustanowiono tzw. œrodki towarzysz¹ce wspólnej polityki rolnej, które stworzy³y
mechanizm zachêty do nierolniczego wykorzystanie gruntów rolnych b¹dŸ do
ekstensyfikacji produkcji rolnej, a przynajmniej zachowania niskonak³adowych
form gospodarowania. Straty finansowe lub poniesione dodatkowe koszty wyni-
kaj¹ce z takich dobrowolnych ograniczeñ by³y rekompensowane rolnikom
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) w formie co-
rocznych p³atnoœci od hektara lub pog³owia inwentarza (tzw. sztuk du¿ych).
Dzia³ania te by³y realizowane w gospodarstwie przez co najmniej piêæ lat.

Zapocz¹tkowane w poprzednich latach trendy zmian zosta³y podtrzymane
w ostatnio przeprowadzonej reformie wspólnej polityki rolnej Unii, w tzw.
Agendzie 2000, nakazuj¹cej wszystkim krajom cz³onkowskim Unii Europejskiej
kontynuacjê wdra¿ania programów rolnoœrodowiskowych. Jest to obecnie jedyny
obligatoryjny instrument w nowym rozporz¹dzeniu o rozwoju obszarów wiej-
skich, do którego zosta³y w³¹czone ró¿ne akty prawne zaliczane do œrodków
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towarzysz¹cych, jak programy rolnoœrodowiskowe (rozporz¹dzenie 2078/92),
zalesianie gruntów prywatnych (rozporz¹dzenie 2080/92) i renty strukturalne
(rozporz¹dzenie 2079/92).

Podstawowym dokumentem reguluj¹cym metody produkcji rolniczej zgodnej
z wymogami ochrony œrodowiska i zachowania krajobrazu jest Rozporz¹dzenie
Rady (EWG) 1257/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcie rozwoju wsi
przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF). Rozpo-
rz¹dzenie to w czêœci dotycz¹cej programów rolnoœrodowiskowych nie ma odpo-
wiednika w prawie polskim. Jego wdro¿enie bêdzie siê wi¹za³o z opracowaniem
odpowiedniego do naszych warunków programu dzia³añ, okreœleniem wysoko-
œci premii dla rolników za realizacjê tych dzia³añ, ustaleniem warunków uczest-
nictwa, zorganizowaniem systemu kontroli i monitoringu.

Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ w zakresie rolnictwa uznawany jest za
jeden z trudniejszych problemów do pokonania ze wzglêdu na du¿e dyspro-
porcje rozwojowe (stopnieñ zapóŸnienia) polskiego rolnictwa w stosunku do rol-
nictwa krajów cz³onkowskich. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ spowoduje
wzmo¿on¹ restrukturyzacjê polskiego rolnictwa, która bêdzie polegaæ na koma-
sacji gruntów i powiêkszaniu area³u upraw w poszczególnych gospodarstwach,
od³ogowaniu gruntów marginalnych, zmianie dotychczasowej struktury upraw
oraz intensyfikacji produkcji rolniczej. Przekszta³ceniom mog¹ ulec obszary
o kluczowym znaczeniu ze wzglêdu na ochronê ró¿norodnoœci biologicznej tere-
nów rolnych. Dlatego tak du¿e znaczenie ze wzglêdu na zachowanie obszarów
o wysokich walorach przyrodniczych powi¹zanych z rolnictwem bêd¹ mia³y
programy rolnoœrodowiskowe.

2.
Systemy rolnicze o wysokich walorach
przyrodniczych
Dopiero w ostatniej dekadzie lat dostrze¿ono na szerszym forum znaczenie
obszarów rolniczych w tworzeniu krajowej puli ró¿norodnoœci biologicznej.
Wczeœniej zapominano na ogó³ o roli tych obszarów w kreowaniu warunków
przetrwania gatunków bytuj¹cych w samych agroekosystemach i ich otoczeniu.
Wiedza o zasobach przyrody wystêpuj¹cych na obszarach rolniczych jest wiêc
fragmentaryczna. Zdobywano j¹ przy okazji realizacji ró¿nych projektów badaw-
czych. Istniej¹ wiêc du¿e luki w zakresie rozpoznania znaczenia obszarów wiej-
skich ze wzglêdu na utrzymanie i kszta³towanie ró¿norodnoœci biologicznej. Stan
ró¿norodnoœci biologicznej jest najlepiej udokumentowany na terenach rolni-
czych wchodz¹cych w sk³ad parków narodowych i parków krajobrazowych oraz
w odniesieniu do trwa³ych u¿ytków zielonych (baza danych o stanie siedlisk
mokrad³owych IMUZ). Wed³ug badañ przeprowadzonych w krajobrazie rolni-
czym Turwi, bogactwo gatunkowe wystêpuj¹cych tam roœlin (951 gatunków
roœlin, w tym 42 gatunki zagro¿one i 23 chronione) jest na podobnym poziomie
co w niektórych parkach narodowych (Ryszkowski 1995). Wysokie wartoœci
przyrodnicze posiadaj¹ pó³naturalne ³¹ki i pastwiska, zwi¹zane z siedliskami
pobagiennymi, na których zachowa³y siê bogate w rzadkie gatunki zbiorowiska
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roœlin i ostoje zwierz¹t, zw³aszcza ptaków wodno-b³otnych. Konieczne jest opra-
cowanie regionalizacji obszarów wiejskich z punktu widzenia zasobów ró¿no-
rodnoœci biologicznej oraz mapy ich zagro¿eñ wynikaj¹cych z procesów zacho-
dz¹cych w rolnictwie.

Wysokie walory przyrodnicze wi¹¿¹ siê na ogó³ z gospodarstwami rodzinnymi,
ma³oobszarowymi, o tradycyjnych i ekstensywnych metodach produkcji rolni-
czej, które cechuje wielokierunkowoœæ produkcji i rozmaitoœæ sposobów u¿ytko-
wania przestrzeni (podzia³ roz³ogu pól na wiele dzia³ek). Gospodarstwa o takich
cechach zachowa³y siê na terenach górskich, trudno poddaj¹cych siê ze wzglê-
dów fizjograficznych procesowi intensyfikacji oraz na terenach, niepoddanych
procesowi kolektywizacji, o utrwalonej od dziesiêcioleci strukturze rolnictwa,
oceniane jako zacofane gospodarczo. W strefie nizin obszary o dominacji gospo-
darstw tradycyjnych i o bogatej strukturze krajobrazu rolniczego zachowa³y siê
na terenach wschodniej Polski, co jest zjawiskiem doœæ wyj¹tkowym w skali
Europy. Istotne znaczenie ze wzglêdu na ochronê ró¿norodnoœci biologicznej
maj¹ gospodarstwa o du¿ych area³ach u¿ytków zielonych, zwi¹zane z systemem
naturalnych dolin rzecznych i obni¿eñ wokó³ zbiorników wodnych. Zachowa³y
siê na tych obszarach ostoje ptaków zagro¿onych wyginiêciem (np. populacja
derkacza — indykatora ekstensywnej gospodarki ³¹kowej i pastwiskowej osi¹ga
w Polsce znaczne liczebnoœci).

Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e wszêdzie tam, gdzie od wieków prowadzona
by³a ekstensywna gospodarka rolnicza i w efekcie wiele gatunków dostosowa³o
swoje cykle ¿yciowe i sposób u¿ytkowania przestrzeni do praktyk rolniczych,
mamy do czynienia z obszarami o kluczowym znaczeniu w ochronie ró¿norod-
noœci biologicznej na terenach rolniczych.

Obszary rolnicze zajmuj¹ 60% powierzchni Polski. W strukturze w³asnoœciowej
ziemi przewa¿a w³asnoœæ prywatna (80% gospodarstw rolnych). W skali ca³ego
kraju gospodarstwa rolne charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce, niekorzystne cechy:
1) rozdrobniona struktura powierzchniowa (gospodarstwa o powierzchni do

10 ha zajmuj¹ ponad 57% powierzchni u¿ytków rolnych);
2) znaczny udzia³ gleb s³abych;
3) ma³e zasoby kapita³owe i s³abo rozwiniêta infrastruktura techniczna;
4) niski poziom, nienowoczesnoœæ wiedzy rolniczej i niedostatecznie skuteczna

s³u¿ba rolna;
5) nadmierne zatrudnienie.

Rolnictwo pañstwowe i uspo³ecznione uleg³o g³êbokiej destabilizacji w pocz¹tko-
wej fazie transformacji ustrojowej kraju, co doprowadzi³o do upadku wiêkszoœci
Pañstwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) i wy³¹czenia z produkcji rolnej
(od³ogowanie) znacznego area³u ziem. Szacuje siê, ¿e jedynie 30% gospodarstw
rolnych w Polsce odpowiada standardom europejskim i ma charakter gospo-
darstw wysokotowarowych.

Po wprowadzeniu nowej polityki ekonomicznej w Polsce w 1990 r. nast¹pi³o
za³amanie d¹¿enia do uzyskiwania coraz wy¿szych plonów i intensyfikacji pro-
dukcji, spowodowane drastycznym wzrostem cen na œrodki produkcji. W Polsce
nadal dominuje rolnictwo na ma³¹ skalê, o ma³ym zu¿yciu nawozów mineral-
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nych i œrodków ochrony roœlin. Z ekologicznego punktu widzenia jest to sytuacja
nader korzystna, poniewa¿ na wielu obszarach rolniczych kraju zosta³a zacho-
wana du¿a ró¿norodnoœæ, zarówno samych agrocenoz (zw³aszcza u¿ytków zielo-
nych), jak i krajobrazów rolniczych. Wystêpuje te¿, zw³aszcza na obszarze „Zie-
lone P³uca Polski”, mniejsze zanieczyszczenie i przenawo¿enie gleb w porówna-
niu z wysoko rozwiniêtymi krajami Unii Europejskiej.

W ujêciu przestrzennym obszary rolnicze s¹ zró¿nicowane zarówno pod wzglê-
dem struktury u¿ytków rolnych i stopnia przekszta³cenia przestrzeni rolniczej,
jak i poziomu rozwoju agrotechniki. Mo¿na wyró¿niæ regiony rolnicze o pozio-
mie produkcji rolnej porównywalnym z krajami Unii Europejskiej oraz regiony
o ma³ym plonowaniu, w których stosuje siê tradycyjne metody gospodarowania.
Stan zachowania walorów przyrody jest te¿ nierównomierny, poniewa¿ zale¿y
od ró¿nego stopnia przekszta³cenia i „utechnicznienia” przestrzeni rolniczej.
W Polsce wystêpuj¹ rozleg³e tereny seminaturalnych u¿ytków rolnych, two-
rz¹cych siedliska dla wielu gin¹cych i zagro¿onych gatunków roœlin i zwierz¹t.
Obszary o du¿ej ró¿norodnoœci biologicznej zosta³y objête ró¿nymi formami
ochrony przyrody i w³¹czone do krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska.

3.

Cele ochrony przyrody na poziomie
gospodarstw rolnych
Znacznie lepsza ni¿ rozpoznanie stanu ró¿norodnoœci biologicznej jest wiedza
o skutkach intensyfikacji produkcji rolniczej w œrodowisku przyrodniczym i jej
wp³ywie na przyrodê ¿yw¹. Przewiduje siê, ¿e nastawiony na modernizacjê stru-
ktury agrarnej rozwój rolnictwa w Polsce, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiej-
skich i intensyfikacja produkcji rolniczej ulegnie przyspieszeniu wobec planowa-
nej integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Ju¿ teraz nastêpuj¹ du¿e zmiany we
w³asnoœci ziemskiej, które prowadz¹ do likwidacji mozaiki pól i zadrzewieñ
œródpolnych, do nowych melioracji. Zmienia siê te¿ powoli obraz wsi polskiej,
która traci swój tradycyjny charakter.

Ró¿norodnoœæ biologiczna jest szczególnie zagro¿ona na obszarach:
1) od³ogowanych, obejmuj¹cych siedliska pobagienne w dolinach lub pradoli-

nach rzecznych; zaniechanie u¿ytkowania prowadzi do niekontrolowanej
sukcesji roœlinnoœci drzewiastej, która zmienia charakter siedliska w sposób
niekorzystny dla wielu zagro¿onych gatunków ptaków (np. siewkowców)
i dla wielu gatunków roœlin;

2) by³ych pañstwowych gospodarstw rolnych, które ju¿ czêœciowo zosta³y prze-
kazane dzier¿awcom; dzier¿awa, zw³aszcza krótkoterminowa, mo¿e prowa-
dziæ do rabunkowej eksploatacje ziemi i zasobów nierolnych (wycinanie
zadrzewieñ, eksploatacja torfu);

3) objêtych programami komasacji gruntów, zw³aszcza w regionach o du¿ej ró¿-
norodnoœci biologicznej wynikaj¹cej z istnienia tradycyjnych roz³ogów pól
oraz drobnopowierzchniowej mozaiki ³¹k i pastwisk, zadrzewieñ i gruntów
ornych;
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4) gospodarstw odtwarzaj¹cych wielkotowarow¹ produkcjê poci¹gaj¹c¹ za sob¹
wysokie koszty œrodowiskowe.

Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej na obszarach rolniczych nie jest prowadzona
w Polsce w sposób systemowy i zgodny z priorytetami i za³o¿eniami wspólnej
polityki rolnej Unii Europejskiej. Zasadniczo nie funkcjonuj¹ mechanizmy pra-
wne i ekonomiczne ukierunkowane na wspieranie ekologizacji gospodarki rolnej
i ochronê walorów przyrodniczych na obszarach rolniczych. Uczyniono jedynie
krok w kierunku tworzenia systemowych warunków do ochrony œrodowiska rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej. Polityka Ekologiczna Pañstwa, przyjêta w 1991 r.
przez Sejm, zak³ada³a, ¿e rozwój kraju bêdzie przebiega³ zgodnie z modelem
rozwoju zrównowa¿onego, co powinno stanowiæ podstawê wszelkich dzia³añ na
rzecz ochrony ró¿norodnoœci biologicznej. Podobne znaczenie ma dokument
Ministra Rolnictwa, pt. Za³o¿enia polityki spo³eczno-gospodarczej dla wsi, rolnictwa
i gospodarki ¿ywnoœciowej do roku 2020, w którym zwracano uwagê na rozwi¹zanie
problemu zalesiania i zadrzewiania terenów marginalnych i wododzia³owych.
Jednak¿e pierwszoplanowe znaczenie uzyska³y zadania zwi¹zane z przyspiesze-
niem przemian strukturalnych w rolnictwie oraz z odnow¹ wielofunkcyjnoœci
wsi, których realizacja, bez liczenia siê z potrzebami ochrony ró¿norodnoœci bio-
logicznej, mo¿e spowodowaæ degradacjê przyrody podobn¹ jak w krajach
wysoko rozwiniêtych.

Tworzenie warunków do ochrony ró¿norodnoœci biologicznej na obszarach rolni-
czych w Polsce jest wiêc zadaniem priorytetowym. Znalaz³o to swój wyraz
w krajowej strategii ochrony ¿ywych zasobów przyrody z 1991 r. i w projekcie krajowej
strategii ochrony ró¿norodnoœci biologicznej. Proponowane w strategii kierunki dzia-
³añ œciœle nawi¹zuj¹ do zapisów Konwencji o ró¿norodnoœci biologicznej, której
Polska jest sygnatariuszem oraz z myœl¹ o przysz³ej integracji do rozporz¹dzeñ
rolnoœrodowiskowych Unii Europejskiej.

Program ochrony przyrody na obszarach rolniczych zgodnie z treœci¹ rozpo-
rz¹dzenia rolnoœrodowiskowego Rady (EWG) 2078/92 winien uwzglêdniaæ
nastêpuj¹ce ogólne cele:
1) zachowanie istniej¹cej ró¿norodnoœci agrocenoz na poziomie genetycznym,

gatunkowym i ekosystemalnym wraz z charakterystycznymi dla nich proce-
sami i typami oddzia³ywañ poprzez ekstensyfikacjê produkcji lub utrzymanie
produkcji ekstensywnej, zapobieganie wyludnianiu terenów wiejskich;

2) wzmocnienie (renaturalizacjê) os³abionych walorów przyrodniczych np.
w dolinach rzecznych polegaj¹ce na powiêkszaniu area³u u¿ytków zielonych
b¹dŸ zmianie sposobu u¿ytkowania zdegradowanych ³¹k i pastwisk, tworze-
niu os³ony biologicznej wzd³u¿ cieków wodnych;

3) restytucji elementów ró¿norodnoœci biologicznej jak enklawy dzikiej przyrody,
tj. zadrzewienia, oczka wodne, miedze, zabagnienia, które zniknê³y na danym
obszarze;

4) tworzeniu nowych watoœci w krajobrazie rolniczym poprzez stosowanie ró¿-
norodnych form gospodarowania, które prowadz¹ do zwiêkszenia heterogeni-
cznoœci przestrzeni agrarnej i ciag³oœci struktur przyrodniczych.
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4.

Metodyka i kryteria selekcji obszarów do
wdra¿ania rozporz¹dzenia Rady (EWG) 2078/92
Bior¹c pod uwagê stan zachowania przyrody krajobrazów rolniczych w Polsce
i ró¿ny poziom rozwoju rolnictwa, przyjêto za³o¿enie, ¿e kierunkowe roz-
wi¹zania w programach rolnoœrodowiskowych powinny polegaæ:
1) na koncentracji dzia³añ na rzecz ochrony przyrody w wyznaczonych obsza-

rach (programy strefowe);
2) na wskazaniu dzia³añ adresowanych do wszystkich rolników (programy

opracowane dla ca³ego kraju, astrefowe).

Realizacja programów strefowych wymaga opracowania zasad i kryteriów deli-
mitacji obszarów, na których wdra¿ane bêd¹ programy wspierania dzia³añ na
rzecz integracji gospodarki rolnej i ochrony przyrody/œrodowiska zgodnie
z dawnym rozporz¹dzeniem rolnoœrodowiskowym 2078/92. Przyjêto za³o¿enie,
¿e wiod¹ce znaczenie bêd¹ mia³y obszary odznaczaj¹ce siê cennymi walorami
przyrodniczymi i du¿¹ podatnoœci¹ na degradacjê w wyniku zmiany sposobu
gospodarowania na bardziej intensywny lub te¿ w wyniku poniechania dzia³al-
noœci rolniczej. Obszary te, zgodnie z unijn¹ nomenklatur¹, okreœlane s¹ termi-
nem „obszary podatne na zagro¿enia” (Environmentaly Sensitive Areas — ESAs).

Wybór obszarów podatnych na zagro¿enia (ESAs) powinien opieraæ siê na nastê-
puj¹cych kryteriach:
1) przyrodniczych (stopieñ zachowania naturalnoœci zbiorowisk, ich rzadkoœæ

i unikatowoœæ, bogactwo gatunkowe i siedliskowe, obecnoœæ gin¹cych i zagro-
¿onych gatunków);

2) ekologicznych (podatnoœæ na przekszta³cenia, funkcje biocenotyczne i fizjotak-
tyczne w krajobrazie);

3) geograficznych (reprezentatywnoœæ wzglêdem podzia³ów fizycznogeograficz-
nych);

4) gospodarczych (tradycyjny typ gospodarki, stopieñ przekszta³cenia w wyniku
dotychczasowego u¿ytkowania).

Poniewa¿ celem programu jest okreœlenie dzia³añ, które pozwol¹ na zachowanie
ró¿norodnoœci biologicznej agrocenoz wystêpuj¹cych zarówno na terenach objê-
tych prawn¹ ochron¹ jak i poza systemem obszarów chronionych, status prawnej
ochrony stanowi wa¿ne kryterium uzupe³niaj¹ce.

Ze wzglêdu na te ogólne kryteria wskazane jest, aby obszary podatne na zagro-
¿enia obejmowa³y nastêpuj¹ce typy zbiorowisk roœlinnych:
1) zbiorowiska halofilne (Asteretea tripolium);
2) naturalne zbiorowiska torfowisk wysokich i przejœciowych pe³ni¹cych funkcje

tzw. u¿ytków ekologicznych, wy³¹czone z u¿ytkowania w celach produkcyj-
nych (np. Oxycocco-Sphagnetea — mszary, zbiorowiska szuwarowe — Magnoca-
ricion);

3) naturalne i seminaturalne trwa³e u¿ytki zielone — ³¹ki wilgotne i œwie¿e
zwi¹zane z siedliskami hydrogenicznymi, które stanowi¹ ostoje wyspecjalizo-
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wanych gatunków roœlin i zwierz¹t, pe³ni¹ rolê zbiorników retencyjnych
wody i miejsc akumulacji osadów biogenów. Najwa¿niejszymi zbiorowiskami
roœlinnymi s¹ np:
• Molinietum medioeuropaeum — bogate florystycznie zbiorowisko na ¿yznych

siedliskach zawieraj¹cych wêglan wapnia,
• Calthion — ³¹ki wilgotne i mokre,
• Arrhenatherion elatoris — œwie¿e zbiorowiska ³¹k gr¹dowych,
• Cynosurion — ¿yzne pastwiska, a zw³aszcza zespó³ Lolio-Cynosuretum,
• Caricion fuscae — niskie torfowiska mezotroficzne, najpospolitsze zbiorowi-

sko to Carici-Agrostietum caninae wystêpuj¹ce w zatorfionych zag³êbieniach
wœród ³¹k oraz na kwaœnych torfowiskach niskich w ca³ym kraju,

• Caricion Davallianae — torfowiska Ÿródlisk-wêglanowych;
4) murawy i zaroœla kserotermiczne (np. Cirsio-Brachypodion pinnati);
5) murawy górskie i wysokogórskie.

Podstaw¹ wyró¿niania obszarów ESA powinny byæ tak¿e specyficzne systemy
krajobrazowe odznaczaj¹ce siê pod wzglêdem struktury przyrodniczej i bogac-
twa siedliskowego, np:
1) mozaikowe systemy leœno-³¹kowo-pastwiskowe;
2) urozmaicone krajobrazy rolnicze bogate w takie elementy jak: zadrzewienia

œródpolne, drobne zbiorniki wodne, turzycowiska, enklawy ³¹k itd), które sta-
nowi¹ refugia i korytarze ekologiczne dla wielu gatunków roœlin i zwierz¹t,
pe³ni¹ te¿ funkcje glebo- i wiatrochronne, ograniczaj¹ erozjê i migracje sk³ad-
ników pokarmowych (biogenów) w krajobrazie.

Innym kryterium delimitacji obszarów w ramach ESA jest wystêpowanie zagro-
¿onych gatunków zwierz¹t, w tym przede wszystkim ostoi ptaków, np:
1) terenów otwartych o randze krajowej i miêdzynarodowej — np. bekas,

brodziec krwawodzioby, batalion, rycyk, b³otniak ³¹kowy;
2) terenów otwartych z enklawami zadrzewieñ i zakrzaczeñ — np. s³owik szary,

g¹siorek dzie¿ba;
3) terenów mokrad³owych — wodniczka, brzêczka, b³otniak stawowy;
4) terenów mozaikowych leœno-³¹kowo-polnych np. derkacz, brodŸce, ortolan,

trznadle.

Za³o¿ono, ¿e obszary ESA obejm¹ w pierwszej kolejnoœci istniej¹ce obszary chro-
nione — parki narodowe i parki krajobrazowe, których tereny rolnicze spe³niaj¹
przyjête kryteria. Parki narodowe obejmuj¹ce rozleg³e tereny cennych u¿ytków
zielonych wystêpuj¹ na obszarze opisanym szczegó³owo w nastêpnym rozdziale
„Zielone P³uca Polski” (ZPP).

5.
Zakres i instrumenty wdra¿ania rozporz¹dzenia
Rady (EWG) 1257/99
W ramach wdra¿ania rozporz¹dzenia 1257/99 planowanych jest kilka progra-
mów regionalnych dotycz¹cych m.in.:
1) ochrony ró¿norodnoœci biologicznej na obszarach rolniczych;
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2) promocji rolnictwa ekologicznego;
3) zapobiegania i przeciwdzia³ania erozji gleb;
4) ma³ej retencji na obszarach rolniczych.

Kluczow¹ pozycjê poœród tych programów zajmuje program dotycz¹cy ochrony
ró¿norodnoœci biologicznej, który bêdzie realizowany w odniesieniu do nastêpu-
j¹cych obiektów:
1) ³¹k koœnych i pastwisk o walorach florystycznych i ornitologicznych w ra-

mach ESA;
2) u¿ytków ekologicznych na terenie ca³ego kraju;
3) stref ekotonowych wokó³ zbiorników wodnych na terenie ca³ego kraju;
4) obszarów rolniczych o urozmaiconej i tradycyjnej strukturze krajobrazu wiej-

skiego na wyznaczonych obszarach.

W ramach programu ochrony ró¿norodnoœci biologicznej projektowane s¹ nastê-
puj¹ce œrodki dzia³ania dla poszczególnych gospodarstw lub gospodarstw zrze-
szonych w so³ectwach:
1) obejmuj¹ce ochronê œrodowiska przyrodniczego:

• odst¹pienie od planowanych melioracji podstawowych i szczegó³owych
z dopuszczeniem tego typu dzia³añ jedynie w sytuacji zabagniania siê u¿yt-
ków zielonych,

• zwiêkszenie uwilgotnienia u¿ytków zielonych na siedliskach bagiennych
poprzez modernizacjê istniej¹cych systemów melioracyjnych,

• likwidacja zrzutów œcieków i sk³adowania œmieci do lokalnych œródpolnych
zabagnieñ,

• specjalne zagospodarowanie stref wokó³ zbiorników i cieków wodnych
(w granicach od 2 do 12 metrów) granicz¹cych z polami ornymi,

• ochrona zboczy przed erozj¹ poprzez zadarnienie lub zakrzaczenie,
• wykluczenie prac ziemnych, przeorywania,
• wyeliminowanie nielegalnej eksploatacji torfu;

2) ekstensyfikacjê gospodarowania:
• zmniejszanie b¹dŸ nieprzekraczanie obsady inwentarza na ha u¿ytków zie-

lonych stosownie do przyjêtych limitów,
• zachowanie okreœlonej struktury stada krów, owiec, koni czy kóz,
• zmniejszenie zu¿ycia nawozów (preferowanie nawozów organicznych

wytworzonych w gospodarstwie), œrodków zmniejszaj¹cych zakwaszenie
gleb, a¿ do ca³kowitego ich zaniechania,

• ograniczenie b¹dŸ ca³kowita rezygnacja z u¿ycia chemicznych œrodków
ochrony roœlin;

3) czynn¹ ochronê ró¿norodnoœci biologicznej:
• utrzymanie trwa³ych u¿ytków zielonych w okreœlonym sposobie gospoda-

rowania (technika pokosów umo¿liwiaj¹ca ucieczkê zwierz¹t z pól,
kszta³towanie mozaikowej struktury u¿ytków zielonych),

• od³ogowanie gruntów ornych b¹dŸ u¿ytków zielonych na siedliskach torfo-
wisk wysokich, zwiêkszenie area³u u¿ytków zielonych,

• opóŸnianie terminów koszenia ze wzglêdu na okresy lêgowe ptaków i cykle
rozwojowe chronionych roœlin (dojrzewanie nasion),

• regulacja wypasów (stosowanie wypasów rotacyjnych co 2–3 lata),
• rêczne wycinanie lub mechaniczne usuwanie krzaków,
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• œcis³e przestrzeganie zakazu wypalania traw,
• znakowanie gniazd ptasich na u¿ytkach zielonych, stosowanie metod sprzy-

jaj¹cych osiedlaniu siê melitofagów (osowate, pszczo³y samotnice), ochrona
gniazd bocianów,

• dopuszczenie do powstawania szkód wyrz¹dzanych przez gatunki zwierz¹t
chronionych;

4) ochronê struktury krajobrazu rolniczego:
• zachowanie tradycyjnej struktury roz³ogów pól,
• uprawa tradycyjnych odmian roœlin uprawnych i hodowla starych ras

zwierz¹t,
• przekszta³canie gruntów ornych w u¿ytki zielone, zw³aszcza w dolinach

rzek, na wododzia³ach, na stokach o du¿ym nachyleniu oraz wzd³u¿ cie-
ków wodnych,

• kszta³towanie i ochrona zbiorowisk okrajkowych polno/leœnych, miedz,
u¿ytków ekologicznych, zadrzewieñ œródpolnych — nieproduktywnych ele-
mentów krajobrazów rolniczych.

Kszta³towanie instrumentów ekonomicznych wspieraj¹cych œrodki dzia³ania bê-
dzie podlegaæ nastêpuj¹cym zasadom:
1) p³atnoœci z tytu³u ekstensyfikacji gospodarki rolnej bêd¹ naliczane od hektara,

przy czym nale¿y d¹¿yæ do zró¿nicowania wysokoœci stawek w zale¿noœci od
klasy bonitacyjnej gleb, walorów przyrodniczych, towarowoœci gospodarstwa,
stopnia zdegradowania gruntów ornych i u¿ytków zielonych;

2) zachêty finansowe bêd¹ stosowane w przypadku dzia³añ w zakresie ochrony
ró¿norodnoœci biologicznej i elementów kulturowych zgodnie z zapropono-
wan¹ punktacj¹;

3) dotacje bêd¹ stosowane w celu zrekompensowania kosztów zalesieñ, zadrze-
wieñ, zasadzeñ ¿ywop³otów i renowacji elementów tradycyjnego budownic-
twa wiejskiego;

4) rolnicy przystêpuj¹cy indywidualnie lub zbiorowo (so³ectwo) do programów
s¹ zobowi¹zani do prowadzenia stosownej dokumentacji i uczestnictwa
w szkoleniach.
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Andrzej BednarekIII.
Wielofunkcyjny
i zrównowa¿ony rozwój
obszarów wiejskich
W ostatnich latach pojawia siê wiele w¹tpliwoœci odnosz¹cych siê do aktualnych
trendów rozwojowych rolnictwa, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Spadek cen
¿ywnoœci i op³acalnoœci produkcji, oraz coraz silniejsza krytyka rolników ze
strony ekologów i konsumentów sprawia, ¿e konieczna wydaje siê rewizja
pogl¹dów co do przysz³ego rozwoju rolnictwa. Jeszcze w pocz¹tkach lat dzie-
wiêædziesi¹tych wielu z nas podró¿uj¹c po Europie, by³o pod wra¿eniem ideal-
nie wyrównanych pól na holenderskich polderach, dziesi¹tek hektarów mono-
kultur pszenicy lub kukurydzy oraz przemys³owych i skomputeryzowanych
ferm hodowlanych, których w³aœciciele che³pili siê wysokimi plonami i nadzwy-
czajn¹ op³acalnoœci¹ produkcji. Obecnie wielu analityków z tamtej czêœci Europy
wyra¿a niepokój o przysz³oœæ tych „nowoczesnych” gospodarstw. Uwa¿a siê, ¿e
wysoka wydajnoœæ produkcji nie gwarantuje obecnie sukcesu gospodarczego.
Ogromna bowiem konkurencja na rynku ¿ywnoœci i wzrastaj¹ca œwiadomoœæ
konsumentów sprawiaj¹, ¿e priorytet zyskuj¹: jakoœæ produkcji, sposób wytwa-
rzania ¿ywnoœci i bezpieczeñstwo ekologiczne konsumentów.

Wielu polskich rolników stwierdza, ¿e we wspó³czesnej Polsce nie wystarczy
wysiaæ i zebraæ, lecz nale¿y to, co siê zebra³o sprzedaæ, aby zapewniæ swojej
rodzinie godziwe, a nawet tylko znoœne ¿ycie. A sprzedaæ jest coraz trudniej, na
dodatek ceny za pospolit¹ ¿ywnoœæ spadaj¹. Wed³ug niedawno publikowanych
informacji, w ostatnich dwóch latach ceny niektórych produktów rolniczych
spad³y nawet o 30%. To powoduje, ¿e ¿ycie na wsi staje siê coraz trudniejsze,
a wielu rodzinom zagl¹da w oczy niedostatek.

Na ten niepokoj¹cy obraz wsi nak³ada siê perspektywa w³¹czenia Polski w stru-
ktury Unii Europejskiej. Spora grupa polityków rozk³adaj¹c rêce twierdzi, ¿e
jedyny ratunek dla wsi to opór przeciwko integracji z Uni¹ Europejsk¹. Tymcza-
sem zagro¿enie tkwi jednak nie w Unii Europejskiej, lecz w przestarza³ych kon-
cepcjach, które panuj¹ w naszej polityce rolnej, szczególnie zaœ w naœladownic-
twie zu¿ytych koncepcji rozwoju rolnictwa, które obowi¹zywa³y na Zachodzie
w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.
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1.

Stan rolnictwa ekologicznego w Europie
Rolnictwo ekologiczne jest dzisiaj postrzegane w Unii Europejskiej jako jeden
z kierunków rozwoju rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej. Towarzyszy temu
bardzo znacz¹cy przyrost area³u upraw i liczby gospodarstw ekologicznych, jak
te¿ nak³adów, które Unia Europejska i jej poszczególne pañstwa cz³onkowskie
ponosz¹, wspomagaj¹c ten sektor produkcji. W ca³ej Europie Zachodniej w roku
1985 by³o zaledwie 6300 gospodarstw ekologicznych, które zajmowa³y ok.
100 000 ha (mniej ni¿ 0,1% wszystkich gruntów rolnych UE). Po trzynastu latach
blisko 2,1% gruntów rolnych (2,8 mln ha) jest uprawianych w systemie ekologi-
cznym przez ponad 113 000 gospodarstw. W tym okresie nast¹pi³ 13-krotny
przyrost powierzchni upraw ekologicznych w Unii Europejskiej1.

Jednoczeœnie obserwuje siê silne zró¿nicowanie pod tym wzglêdem poszczegól-
nych pañstw i regionów. W wielu krajach udzia³ gruntów rolnych uprawianych
w systemie ekologicznym wynosi 3–10% ogó³u gruntów rolnych (Austria, Szwe-
cja, Finlandia, W³ochy, Dania, RFN), a w niektórych regionach udzia³ ten siêga
nawet 50%. W innych pañstwach cz³onkowskich Unii area³ gruntów rolnych
uprawianych w tym systemie nie przekroczy³ 1% (Grecja, Belgia, Portugalia,
Irlandia, Francja).

Tak znacz¹cy rozwój rolnictwa ekologicznego by³ mo¿liwy dziêki istotnym
przewartoœciowaniom polityki rolnej i œrodowiskowej Unii Europejskiej.
Nowa polityka rolna, zarysowana w Agendzie 2000, wyznaczy³a tak¿e zasady
wspierania rolnictwa ekologicznego. Istotn¹ rolê w tym zakresie odgrywaj¹
tzw. programy rolnoœrodowiskowe, które zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu
Rady (EWG) 2078/92. Z tego tytu³u w 1998 r. 65 000 gospodarstw ekologicz-
nych na powierzchni ponad 1,3 mln ha uzyska³o pomoc z funduszów krajo-
wych i unijnych w wysokoœci 260 mln euro (œrednio 4000 euro na gospodar-
stwo2).

Ponad 11% wydatków zwi¹zanych z programami rolnoœrodowiskowymi prze-
znaczono na wspieranie rolnictwa ekologicznego, szczególnie we Francji,
Austrii, Niemczech i Finlandii. Znacz¹cy udzia³ tych czterech pañstw
w pomocy Unii wynika³ z du¿ego ich wk³adu we wspó³finansowanie podejmo-
wanych przedsiêwziêæ. W Austrii programami rolnoœrodowiskowymi objêto
28% gospodarstw ekologicznych, u¿ytkuj¹cych blisko 20% gruntów rolniczych
w systemie ekologicznym. Na ich wspieranie poœwiêcono 25% œrodków,
którymi Austria dysponowa³a w ramach funduszy rolnoœrodowiskowych.
Znacznie silniejsze wsparcie uzyskali rolnicy ekologiczni we W³oszech, gdy¿
25% gospodarstw ekologicznych skorzysta³o tam z blisko 40% œrodków z tych
funduszy.
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Poza wsparciem dla indywidualnych gospodarstw ekologicznych fundusze Unii
Europejskiej s¹ przeznaczane na takie cele, jak:
1) wspieranie marketingu, przetwórstwa i grup producentów;
2) zmiany strukturalne;
3) wspieranie doradztwa oraz programów demonstracyjnych;
4) szkolenia dla rolników;
5) rozwijanie badañ naukowych.

Jak widaæ wœród tych dzia³añ preferowane s¹ przedsiêwziêcia grupowe, w tym
szczególnie grupy producentów, przetwórstwo i wspólne przedsiêwziêcia
handlowe.

Równolegle do rozwoju sektora produkcyjnego (gospodarstwa ekologiczne, prze-
twórstwo), w Europie Zachodniej obserwuje siê w ostatnich latach boom na
rynku ¿ywnoœci ekologicznej. Oszacowano, ¿e w roku 1998 konsumenci Unii
Europejskiej wydali na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ 5–7 mld euro1. Warto sobie uœwia-
domiæ, ¿e w roku 1997 Polacy zakupili ¿ywnoœæ za kwotê 18,7 euro (80,8 mld z³),
a wiêc zaledwie 3-krotnie wiêcej ni¿ wynosi wartoœæ europejskiego rynku ¿yw-
noœci ekologicznej.

Zak³adaj¹c, ¿e podobnie jak w okresie ostatnich 10 lat przyrost powierzchni
gospodarstw ekologicznych bêdzie siê utrzymywa³ na poziomie 25% rocznie
obliczono, ¿e w roku 2005 udzia³ upraw rolniczych w systemie ekologicznym
wzroœnie do 10%, a piêæ lat póŸniej do 30% ogólnego area³u gruntów rolnych
Unii Europejskiej. Oznacza to, ¿e ogólna powierzchnia upraw rolniczych
w systemie ekologicznym wyniesie w Unii 15 mln ha takich upraw. Przyjmuje
siê, ¿e w tym samym czasie bêdzie dzia³a³o w Unii ponad 600 tys. gospodarstw
ekologicznych. Silnie rozwinie siê te¿ rynek ¿ywnoœci ekologicznej. Szacuje siê,
¿e w 2005 r. bêdzie on mia³ wartoœæ 25–35 mld euro.

Przytoczone wy¿ej dane wskazuj¹, ¿e w Europie rolnictwo ekologiczne i rynek
¿ywnoœci ekologicznej bêdzie odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê w nadchodz¹cej
dekadzie. Musi to znaleŸæ wyraz w polityce rolnej w Polsce i to nie tylko dla-
tego, ¿e Polska stanie siê cz³onkiem Unii Europejskiej. Rolnictwo ekologiczne
oznacza nie tylko produkcjê ¿ywnoœci i nie¿ywnoœciowych surowców rolniczych,
lecz tak¿e znaczn¹ poprawê jakoœci ¿ywnoœci, zwiêkszenie bezpieczeñstwa eko-
logicznego konsumentów, obni¿enie negatywnego oddzia³ywania produkcji rol-
niczej na œrodowisko, a tak¿e ochronê krajobrazów rolniczych. Ten kierunek pro-
dukcji ma tak¿e rozliczne, pozytywne implikacje spo³eczne i ekonomiczne, omó-
wione w dalszej czêœci rozdzia³u.

2.
Definicja rolnictwa ekologicznego
Nie ma jednej miarodajnej definicji rolnictwa ekologicznego. W ró¿nych Ÿród³ach
mo¿na znaleŸæ odmienne okreœlenia dla tego systemu produkcji. W niektórych
przypadkach zasady rolnictwa ekologicznego oparte s¹ na negacji (wykluczeniu)
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okreœlonych praktyk rolniczych oraz podkreœlaniu znaczenia innych praktyk.
Taki charakter ma definicja podana przez Departament Rolnictwa USA: Rolnic-
two ekologiczne (organic farming) jest systemem produkcyjnym, który eliminuje lub sil-
nie ogranicza stosowanie syntetycznych komponentów nawozów, pestycydów i regulato-
rów wzrostu oraz dodatków paszowych. W celu maksymalnego zwiêkszenia mo¿liwoœci
produkcyjnych w systemie rolnictwa ekologicznego zaleca siê stosowanie p³odozmianów,
resztek po¿niwnych, obornika, roœlin motylkowych, zielonych nawozów, materii organicz-
nej pochodz¹cej z poza gospodarstwa w celu utrzymania ¿yznoœci gleb i dostarczenia
roœlinom niezbêdnych substancji pokarmowych, a tak¿e biologicznej ochrony roœlin, w ce-
lu zwalczania owadów, chwastów i innych szkodliwych organizmów. Koncepcja gleby
jako ¿ywego systemu oraz idea pobudzania aktywnoœci po¿ytecznych organizmów s¹ cen-
tralnym zagadnieniem rolnictwa ekologicznego1.

W definicji przyjêtej przez FAO/WHO2 podkreœla siê funkcje ekologiczne i eko-
nomiczne tego systemu gospodarowania. Rolnictwo ekologiczne jest ca³oœciowym
systemem gospodarowania, wspieraj¹cym ró¿norodnoœæ biologiczn¹, cykle ekologiczne
i biologiczn¹ aktywnoœæ gleby. Opiera siê na niskich nak³adach zewnêtrznych oraz na
niestosowaniu nawozów sztucznych i pestycydów. Uwzglêdnia równie¿ fakt, ¿e regiona-
lne uwarunkowania wymagaj¹ tworzenia systemów lokalnych. W tych samych zasa-
dach stwierdza siê, ¿e: Rolnictwo ekologiczne gwarantuje jedynie, ¿e w produkcji nie
stosowano substancji agrochemicznych, nie mo¿e jednak zagwarantowaæ ca³kowitego
braku œrodków chemicznych, ze wzglêdu na globalne zanieczyszczenie œrodowiska. Isto-
tne znaczenie ma te¿ nastêpuj¹ca konstatacja: Wymogi odnosz¹ce siê do ¿ywnoœci
wytwarzanej metodami ekologicznymi wyró¿niaj¹ j¹ spoœród pozosta³ych produktów
rolniczych tym, ¿e sposób produkcji jest tu istotn¹ czêœci¹ identyfikacji, oznakowania
i reklamy.

Rozstrzygniêcia w Unii Europejskiej3 w kwestii rolnictwa ekologicznego maj¹
charakter bardziej operacyjny i instruktywny. Po pierwsze wprowadza siê sys-
tem kontroli i certyfikacji gospodarstw oraz innych podmiotów gospodarczych
zajmuj¹cych siê rolnictwem ekologicznym. Po drugie, nak³ada siê na organy pañ-
stwowe obowi¹zek prowadzenia tej kontroli. Dalej, okreœla siê minimalne
wymogi, które stawia siê wymienionym podmiotom, i wreszcie sankcje za nie-
przestrzeganie tych obowi¹zków4. Do okreœlania minimalnych wymogów, pra-
wodawca Unii Europejskiej wymienia dopuszczone w rolnictwie ekologicznym
metody, œrodki produkcji rolniczej oraz dodatki stosowane w przemyœle spo¿yw-
czym, które mog¹ byæ wy³¹cznie stosowane przez rolników lub przetwórców.

W Polsce planuje siê przyjêcie ustawy o rolnictwie ekologicznym, która wprowa-
dzi zasady zbli¿one lub to¿same z rozwi¹zaniami Unii Europejskiej.

Czy obserwowany w Europie Zachodniej boom rolnictwa i ¿ywnoœci ekologicz-
nej jest swoist¹ mod¹, której podlega wspó³czesne, bogate spo³eczeñstwo? Czy
mo¿e zmiana stosunku do rolnictwa jest raczej koniecznoœci¹, poniewa¿ konsu-
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menci znajduj¹cy siê pod presj¹ informacji o istniej¹cych i potencjalnych zagro-
¿eniach poszukuj¹ bezpiecznej ¿ywnoœci? Mo¿e wreszcie rolnictwo, podobnie
jak inne dziedziny gospodarki, wymaga zmian w kierunku rozwoju bardziej
dostosowanego do otaczaj¹cego œrodowiska i nastawionego na mniejsz¹ eksplo-
atacjê coraz trudniej dostêpnych zasobów naturalnych. Nale¿y s¹dziæ, ¿e w dal-
szej perspektywie w³aœnie to trzecie podejœcie jest najbli¿sze prawdzie.

3.

Rozwój zrównowa¿ony
Od po³owy lat siedemdziesi¹tych narasta krytyka w¹sko rozumianego rozwoju
gospodarczego, nastawionego na maksymalizacjê zysku, który w wymiarze
spo³ecznym prowadzi do kurczenia siê liczby miejsc pracy, a w wymiarze eko-
logicznym do emisji ogromnej iloœci odpadów1. Na konferencji ONZ w Sztok-
holmie (1972 r.) wysuniêto koncepcjê ekorozwoju (rozwoju zrównowa¿onego
— sustainable development), któr¹ przeciwstawiono dotychczasowym pogl¹dom
na rozwój gospodarczy. Dwa lata póŸniej, podczas III Sesji Zarz¹dzaj¹cej Pro-
gramem UNEP (United Nations Environment Programme) stwierdzono, ¿e spo³e-
czeñstwo realizuj¹ce ideê zrównowa¿onego rozwoju to: spo³eczeñstwo uznaj¹ce
nadrzêdnoœæ wymogów ekologicznych, które nie mog¹ byæ zak³ócone przez wzrost cywi-
lizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do samosterowania swoim rozwo-
jem w celu utrzymania homeostazy i symbiozy z przyrod¹, a wiêc respektuj¹ce osz-
czêdn¹ produkcjê i konsumpcjê oraz wykorzystywanie odpadów, dbaj¹ce o przysz³o-
œciowe konsekwencje podejmowanych dzia³añ, a wiêc tak¿e o potrzeby zdrowotne
przysz³ych pokoleñ2.

Pomimo trwaj¹cej od tamtego czasu dyskusji nie ustalono ogólnie uznanej defini-
cji zrównowa¿onego rozwoju. Wed³ug A. Hopfera3 ekorozwój oznacza: prowadze-
nie wszelkiej dzia³alnoœci gospodarczej w harmonii z przyrod¹ tak, aby nie spowodowaæ
w przyrodzie nieodwracalnych zmian, lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicz-
nie, po¿¹dane spo³ecznie i uzasadnione ekonomicznie. Inni autorzy przyjmuj¹ bardziej
analityczne podejœcie do definicji zrównowa¿onego rozwoju, twierdz¹c, ¿e eko-
rozwój to: nieustanny, ograniczony rozwój spo³eczno-gospodarczy z poszanowa-
niem i wykorzystaniem dóbr przyrody4 lub uznanie nadrzêdnoœci wymogów
ekologicznych, których nie nale¿y zak³ócaæ przez wzrost cywilizacji oraz rozwój
kulturalny i gospodarczy5. Brown6 pisze o nowej filozofii rozwoju globalnego
obejmuj¹cego m.in. rolnictwo (sustainable agriculture) i dzia³alnoœæ przemys³ow¹,
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które musz¹ byæ kojarzone ze œrodowiskiem przyrodniczym w sposób nie naru-
szaj¹cy jego wewnêtrznej równowagi.

Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju jest te¿ zbli¿ona do idei ekologiczno-socjalnej
gospodarki rynkowej rozwijanej obecnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Poza
wymiarem ekologicznym, zawiera ona tak¿e inne obszary, eksponowane zw³asz-
cza w koncepcji wzrostu ograniczonego: wymiar ekonomiczny, kulturalno-insty-
tucjonalny, demograficzno-spo³eczny, techniczno-technologiczny, etyczno-aksjo-
logiczny i œwiadomoœciowy1.

Rolnictwo ekologiczne, ale tak¿e integrowany system rolnictwa2 odpowiada zarów-
no w swoim wymiarze teoretycznym, jak te¿ praktycznym zasadom zrównowa-
¿onego rozwoju. Upowszechniaj¹c ten system produkcji, umacnia siê tendencje
ekorozwojowe w skali lokalnej lub regionalnej, przez wype³nianie ró¿norodnych
funkcji ekologicznych, ekonomicznych czy te¿ spo³eczno-kulturowych.

Autor niniejszego rozdzia³u ideê ekorozwoju bêdzie odnosiæ dalej do wielofun-
kcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Szeroko problematykê t¹ przedstawiono
ostatnio w opracowaniu: Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa3. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e podstawow¹ wad¹ tego dokumentu jest
sektorowe traktowanie ochrony œrodowiska przyrodniczego w procesach spo-
³eczno-gospodarczych (tj. infrastrukturalnie). Tymczasem nowoczesne, ekoroz-
wojowe podejœcie wymaga, aby œrodowisko przyrodnicze traktowaæ integralnie,
tj. jako sk³adow¹ zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

4.

Funkcje przyrodnicze rolnictwa ekologicznego
Funkcje rolnictwa ekologicznego w rozwoju zrównowa¿onym mo¿na podzieliæ
na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczam funkcje przyrodnicze, do drugiej —
funkcje spo³eczno-ekonomiczne.

Pozytywne oddzia³ywanie systemu rolnictwa ekologicznego na œrodowisko
przyrodnicze w skali lokalnej obejmuje:
1) eliminacjê trucizn œrodowiskowych;
2) gospodarkê materi¹ organiczn¹ na poziomie gospodarstwa;
3) pobudzanie aktywnoœci biologicznej gleby;
4) poszerzanie ró¿norodnoœci biologicznej krajobrazu rolniczego;
5) podnoszenie poziomu stabilnoœci ekologicznej agroekosystemu.

Trucizny œrodowiskowe

System rolnictwa ekologicznego charakteryzuje siê zmniejszon¹ presj¹ na agroce-
nozy i otaczaj¹ce ekosystemy ze wzglêdu na eliminacjê lub istotne ograniczenia

Fundacja IUCN-Poland

34

1 T. Borys (red.). 1999. WskaŸniki ekorozwoju. Wydawnictwo „Ekonomia i œrodowisko”, Bia³ystok.
2 E. Majewski i in. 1998. Wytyczne integrowanego systemu produkcji rolniczej, Wyd. FDPA,

Warszawa
3 Dokument ten zosta³ w lipcu 1999 r. zaakceptowany przez Radê Ministrów.



w stosowaniu trucizn œrodowiskowych. Jak to wczeœniej stwierdzono, wyklucza
siê tutaj stosowanie przemys³owych nawozów mineralnych, które s¹ g³ównym
Ÿród³em substancji biogennych przedostaj¹cych siê z pól do wód powierzchnio-
wych lub podziemnych. Stosowane zamiennie nawozy organiczne, szczególnie
kompost, naturalne nawozy mineralne w postaci zmielonych ska³ (np. dolomity,
m¹czka bazaltowa) oraz nawozy zielone powoduj¹ istotnie mniejsze zagro¿enie
w tym zakresie.

W systemie rolnictwa ekologicznego wykluczone jest stosowania syntetycznych
pestycydów. Wyeliminowanie insektycydów i akarycydów sprzyja ochronie po¿y-
tecznej fauny agrocenoz. Zaniechanie stosowania fungicydów i herbicydów popra-
wia warunki rozwoju ¿ycia organicznego gleby, co sprzyja utrwalaniu jej ¿yznoœci.
W pewnych przypadkach dopuszcza siê jednak stosowanie tzw. naturalnych
pestycydów wytworzonych z surowców roœlinnych. Chocia¿ nale¿¹ one do grupy
szybko rozk³adaj¹cych siê substancji, to jednak podobnie jak syntetyczne pesty-
cydy mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na biotyczne elementy œrodowiska.

Poza ograniczaniem bezpoœredniego negatywnego oddzia³ywania tego typu rol-
nictwa na œrodowisko, nale¿y zwróciæ uwagê na energooszczêdnoœæ tego
systemu. Dziêki eliminacji substancji agrochemicznych uzyskuje siê ogóln¹ osz-
czêdnoœæ w zu¿yciu energii niezbêdnej do prowadzenia energoch³onnych proce-
sów przemys³owych.

Gospodarka materi¹ organiczn¹

Negatywn¹ cech¹ rolnictwa konwencjonalnego jest znaczne marnotrawstwo
materii organicznej. W systemie ekologicznym resztki po¿niwne i inne substancje
organiczne powstaj¹ce w gospodarstwie, a tak¿e substancje bytowe s¹ po¿¹da-
nym materia³em s³u¿¹cym do wytwarzania nawozów organicznych. Rolnictwo
ekologiczne wprowadza system kompostowania substancji organicznej powsta-
j¹cej w gospodarstwie jako powszechn¹ zasadê przygotowania nawozów. Pozy-
tywne znaczenie tej zasady z punktu widzenia ekologicznego polega na d¹¿eniu
do zamkniêcia cyklu obiegu materii w obrêbie gospodarstwa rolnego. Korzystne
implikacje ekonomiczne tej zasady wynikaj¹ z eliminacji koniecznoœci pozarolni-
czej utylizacji materia³ów organicznych, które powstaj¹ w gospodarstwie, co pro-
wadzi do zmniejszenia kosztów bezpoœrednich i poœrednich.

Aktywnoœæ biologiczna gleby

Rolnictwo ekologiczne ograniczaj¹c zewnêtrzne nak³ady na maksymalizowanie
plonów, k³adzie nacisk na naturalne metody zwiêkszania ¿yznoœci gleby, dziêki
czemu mo¿liwe jest podtrzymanie plonów na optymalnym poziomie1. Metody
wykorzystywane przez rolnictwo ekologiczne obejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) stosowanie kompostów i innych nawozów organicznych;
2) ograniczenie doglebowego stosowania nawozów mineralnych, przez co fauna

glebowa nie podlega stresowi chemicznemu;
3) stosowanie nawozów mineralnych przez mieszanie ich z kompostami;
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4) ograniczone stosowanie zabiegów zwi¹zanych z g³êbokim przeorywaniem
gleby lub stosowanie technik niep³u¿nych, nienaruszaj¹ce struktury zgrupo-
wañ organizmów glebowych uczestnicz¹cych w procesach glebotwórczych;

5) rezygnacja ze stosowania chemicznych pestycydów, szczególnie herbicydów
i fungicydów, które ograniczaj¹ sprawnoœæ zespo³ów organizmów glebowych;

6) stosowanie odpowiedniego p³odozmianowania i utrzymywanie buforów eko-
logicznych, dziêki czemu wzbogacane jest ¿ycie gleby.

Ró¿norodnoœæ biologiczna agroekosystemu

Dziêki bogatemu p³odozmianowi, stosowaniu upraw wspó³rzêdnych, utrzymy-
waniu miedz i innych buforów ekologicznych w agrocenozach, rolnictwo ekolo-
giczne sprzyja wzrostowi mozaikowatoœci krajobrazu rolniczego. Przyczynia siê
do podniesienia poziomu zró¿nicowania biologicznego agrocenoz, poniewa¿
powstaj¹ce w ten sposób siedliska stwarzaj¹ sprzyjaj¹ce warunki egzystencji dla
wielu gatunków zwierz¹t, roœlin i mikroorganizmów. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e
eliminacja trucizn œrodowiskowych sprzyja rozwojowi zgrupowañ organizmów
i struktur ekologicznych, a wiêc podnosi poziom ró¿norodnoœci biologicznej.

Stabilnoœæ ekologiczna agroekosystemu

Utrzymanie stabilnoœci ekosystemu ma podstawowe znaczenie ze wzglêdu na
efektywnoœæ produkcyjn¹w rolnictwie ekologicznym, z powodu ograniczenia
plonotwórczych nak³adów zewnêtrznych (œrodki agrochemiczne). Agrocenozy
bowiem, jako ekosystemy otwarte, charakteryzuj¹ siê niskim poziomem równo-
wagi ekologicznej i ze wzglêdu na koncentracjê produkcji roœlinnej s¹ szczegól-
nie podatne na masowe wystêpowanie fitofagów, chwastów i mikroorganiz-
mów chorobotwórczych. W rolnictwie konwencjonalnym œrodki agrochemiczne
ograniczaj¹ rozwój tych niekorzystnych czynników z punktu widzenia rol-
niczego.

W systemie rolnictwa ekologicznego œrodki agrochemiczne s¹ substytuowane
przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne i uruchamianie wewnêtrznych
mechanizmów podtrzymuj¹cych produkcjê biologiczn¹. Dzia³ania te sprzyjaj¹
rozwojowi naturalnych mechanizmów, zabezpieczaj¹cych wysoki poziom stabil-
noœci ekologicznej. Przez pobudzanie ¿ycia biologicznego gleby oraz biologicz-
nego zró¿nicowania w agrocenozach rozwijaj¹ siê sieci powi¹zañ troficznych,
struktur konkurencyjnych oraz zwi¹zków paratroficznych, które decyduj¹ o ho-
meostazie systemów ekologicznych. Dziêki tym naturalnym mechanizmom,
agrocenozy prowadzone w systemie ekologicznym s¹ znacznie odporniejsze na
czynniki destabilizuj¹ce system (np. gradacyjne wystêpowanie szkodników).

Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e stabilne agroekosystemy korzystnie oddzia³uj¹ na ca³y
krajobraz rolniczy, poniewa¿ nie stanowi¹ barier ekologicznych utrudniaj¹cych
przemieszczanie siê organizmów w obrêbie wiêkszych jednostek. Mo¿na zatem
stwierdziæ, ¿e upowszechnienie systemu rolnictwa ekologicznego w skali regio-
nalnej lub lokalnej mo¿e mieæ istotne znaczenie z punktu widzenia zrównowa¿o-
nego rozwoju nie tylko w skali pojedynczych gospodarstw, ale te¿ dla rozwoju
lokalnego.
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5.
Funkcje spo³eczno-ekonomiczne
Rolnictwo ekologiczne mo¿e spowodowaæ rozleg³e implikacje w ró¿nych sferach
dzia³alnoœci ekonomicznej i spo³ecznej. Nale¿y wyró¿niæ kilka funkcji spo³eczno-
-ekonomicznych rolnictwa ekologicznego, wa¿nych z punktu widzenia rozwoju
zrównowa¿onego w skali lokalnej lub regionalnej, takich jak:
1) kszta³towanie postaw innowacyjnych i edukacyjnych;
2) wytwarzanie nowej kategorii produktów zgodnych ze standardami œrodowi-

skowymi;
3) poszerzanie bezpieczeñstwa ekologicznego ¿ywnoœci;
4) zwiêkszanie atrakcyjnoœci agro- i ekoturystycznej regionu;
5) uruchamianie nowych Ÿróde³ dochodów i ograniczanie poziomu bezrobocia

na obszarach wiejskich.

ród³a dochodów i bezrobocie
Rolnictwo ekologiczne generuje dodatkowe Ÿród³a dochodów rolniczych i poza-
rolniczych, przez co istotnie oddzia³uje na stabilnoœæ ekonomiczn¹ lokalnych
spo³ecznoœci. Dodatkowe Ÿród³a dochodów wynikaj¹ z nastêpuj¹cych przyczyn:
1) rolnicy produkuj¹cy metodami ekologicznymi uzyskuj¹ przewa¿nie dochody

z tytu³u tzw. premii ekologicznej1;
2) wzrost atrakcyjnoœci produktów uzyskanych przez rolników z tytu³u ich

pochodzenia z gospodarstw ekologicznych — u³atwiona sprzeda¿2;
3) przyzagrodowe przetwórstwo oraz bezpoœrednia sprzeda¿ artyku³ów ekologi-

cznych w gospodarstwie — z tego tytu³u rolnicy mog¹ uzyskiwaæ dodatkowe
dochody zwi¹zane z obni¿aniem mar¿y w zwi¹zku ze skracaniem ³añcucha
dystrybucyjnego.

Poza dochodami wynikaj¹cymi z produkcji rolniczej lub przetwórstwa i handlu
p³odami rolnymi, rolnicy prowadz¹cy gospodarstwa ekologiczne mog¹ spodzie-
waæ siê dodatkowych subwencji ze Ÿróde³ rz¹dowych, samorz¹dowych lub miê-
dzynarodowych, które s¹ zwi¹zane z realizacj¹ programów rolnoœrodowisko-
wych. W Polsce od 1999 r. obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnoœciowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie wysokoœci stawek
dotacji (Dz.U. Nr 33), które umo¿liwia wyp³atê dotacji bezpoœrednio rolnikom
ekologicznym.

Kluczowym obecnie problemem na obszarach wiejskich w Polsce jest bezrobocie
rzeczywiste i ukryte3. Upowszechnianie systemu rolnictwa ekologicznego mo¿e
przyczyniæ siê do znacznego ograniczenia trudnoœci, które z tego tytu³u wyni-
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kaj¹. Ten typ gospodarowania charakteryzuj¹ wy¿sze nak³ady pracy, które
w czêœci substytuuj¹ nak³ady zewnêtrzne. Wiele zabiegów pielêgnacyjnych
wymaga pracy rêcznej lub mechanicznej (np. odchwaszczanie, tworzenie pryzmy
kompostowej itp.). Dodatkowe nak³ady pracy zwi¹zane s¹ z budow¹ infrastru-
ktury ekologicznej gospodarstwa. W organizacji przyzagrodowego lub wiej-
skiego przetwórstwa i handlu mo¿e znaleŸæ zatrudnienie wielu mieszkañców
wsi. Nowe miejsca pracy powstan¹ tak¿e w zwi¹zku z rozwojem przedsiêwziêæ
agro- i ekoturystycznych.

Agroturystyka i ekoturystyka

Gospodarstwa ekologiczne mog¹ zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ obszarów wiejskich
przez rozwój agroturystyki. Doœwiadczenia zagraniczne wskazuj¹, ¿e bardziej
po¿¹dany jest wypoczynek na terenach znajduj¹cych siê pod wp³ywem mniej
intensywnej gospodarki rolniczej. Dodatkowo z wypoczynkiem, szczególnie
weekendowym, wi¹¿e siê mo¿liwoœæ zaopatrzenia ludnoœci aglomeracji miej-
skich w ¿ywnoœæ. Gospodarstwa ekologiczne mog¹ oferowaæ nie tylko bardziej
urozmaicone krajobrazy wiejskie, ale tak¿e wysokiej jakoœci produkty ¿ywno-
œciowe.

Bezpieczeñstwo ekologiczne konsumenta

Bezpieczeñstwo ekologiczne konsumenta jest istotn¹ funkcj¹ zrównowa¿onego
rozwoju. Wi¹¿e siê ono z potencjalnym lub rzeczywistym ska¿eniem produktów
¿ywnoœciowych przez pozosta³oœci œrodków agrochemicznych. Ponadto bezpie-
czeñstwo ekologiczne uwzglêdnia warunki œrodowiskowe uprawy roœlin i cho-
wu zwierz¹t, a tak¿e stosowanie technologii produkcji rolniczej i przetwórstwa
przyjaznych dla œrodowiska. Wy¿sz¹ wartoœæ rynkow¹ mog¹ osi¹gn¹æ te pro-
dukty, które wytworzono stosuj¹c przyjazne dla œrodowiska technologie
i w korzystnych dla organizmów ¿ywych warunkach.

Ze wzglêdu na stosowane w gospodarstwach ekologicznych metody uprawy
i chowu, system ten charakteryzuje siê wytwarzaniem ¿ywnoœci nieska¿onej
przez pozosta³oœci œrodków agrochemicznych lub ich poziom jest istotnie ni¿szy
w porównaniu z produktami rolnictwa konwencjonalnego. Ograniczenie zewnê-
trznych nak³adów oraz energooszczêdnoœæ produkcji powoduj¹, ¿e spoœród
innych systemów rolnictwa rolnictwo ekologiczne gwarantuje poda¿ ¿ywnoœci
najbardziej bezpiecznej dla konsumenta. Czynnikami sprzyjaj¹cymi s¹ tu:
1) stosowanie kompostów do nawo¿enia gleby, ograniczaj¹ce ska¿enie wód bio-

genami;
2) eliminowanie syntetycznych œrodków ochrony upraw, ograniczaj¹ca mo¿li-

woœæ ska¿enia ¿ywnoœci ich pozosta³oœciami;
3) zakaz stosowania regulatorów wzrostu oraz leków weterynaryjnych, zmniej-

szaj¹cy ryzyko ska¿enia ¿ywnoœci przez niepo¿¹dane substancje chemiczne;
4) zakaz stosowania organizmów przekszta³conych genetycznie, wykluczaj¹cy

oddzia³ywanie tych organizmów na zdrowie cz³owieka i œrodowisko i popra-
wia wizerunek produktu;

5) ograniczenie stosowania w przetwórstwie syntetycznych œrodków konser-
wuj¹cych i polepszaczy ¿ywnoœci, zmniejszaj¹cy ryzyko ska¿enia produktów.
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Postawy innowacyjne i edukacyjne

Rolnictwo ekologiczne jest systemem wymagaj¹cym od rolników odmiennych
kwalifikacji i sposobów dzia³ania, ni¿ ma to miejsce w przypadku rolnictwa kon-
wencjonalnego. Wymaga ono pog³êbionej wiedzy o wzajemnych stosunkach miê-
dzy populacjami zasiedlaj¹cymi agrocenozy oraz o warunkach ich bytowania.
Rolnik musi umieæ samodzielnie oceniæ stan upraw i dobraæ odpowiednie
dzia³ania profilaktyczne, które pozwol¹ na uzyskanie dostatecznych plonów.
Musi on myœleæ holistycznie, aby ca³oœciowo oceniaæ zjawiska, które wystêpuj¹
w jego gospodarstwie. Rolnik musi byæ tak¿e innowacyjny — nie tylko w zakre-
sie produkcji rolniczej, ale tak¿e przyzagrodowego przetwórstwa i organizacji
sprzeda¿y swoich produktów. Rolnictwo ekologiczne wymaga wiêc licznych
dzia³añ edukacyjnych na ró¿nych szczeblach systemu oœwiatowego i do-
kszta³cania zawodowego.

Rolnik ekologiczny, ze wzglêdu na wysokie zaawansowanie technologii produk-
cji oczekuje pomocy ze strony doradztwa rolniczego. Wa¿ne znaczenie maj¹ tu
programy demonstracyjne i szkoleniowe organizowane na poziomie lokalnym
lub regionalnym.

6.

Podsumowanie
Rolnictwo ekologiczne jest optymalnym systemem gospodarowania w warun-
kach zrównowa¿onego rozwoju. Ten system produkcji rolniczej, w po³¹czeniu
z innymi dziedzinami gospodarki wystêpuj¹cymi na terenach wiejskich, mo¿e
byæ traktowany jako podstawa rozwoju spo³eczno-gospodarczego w skali regio-
nalnej. Do dziedzin silnie zwi¹zanych z rolnictwem ekologicznym nale¿y zali-
czyæ przetwórstwo wiejskie i przyzagrodowe, tak¿e handel wiejski i sferê us³ug
zabezpieczaj¹cych rozwój zrównowa¿ony, szczególnie edukacjê, doskonalenie
zawodowe i organizacjê biznesu, a tak¿e agro- i ekoturystykê.

Poniewa¿ ekorozwój jest spo³ecznie uznanym i akceptowanym kierunkiem roz-
woju gospodarczego, odpowiednie instytucje samorz¹dowe i pañstwowe
ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za inicjowanie i wspieranie inicjatyw w tym zakresie
na poziomie lokalnym. S³u¿yæ temu powinien odpowiedni system finansowania
tych inicjatyw, na przyk³ad przez programy rolnoœrodowiskowe, tak jak ma to
miejsce w Unii Europejskiej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e jak siê wydaje zarysowana wy¿ej idea rozwoju zrównowa-
¿onego przez wdra¿anie systemu rolnictwa ekologicznego i towarzysz¹cych mu
przedsiêwziêæ ma przede wszystkim znaczenie w skali regionalnej. Dotyczy to
g³ównie obszarów o wysokiej wra¿liwoœci ekologicznej, wyznaczonej w Polsce
przez tzw. krajow¹ sieæ ekologiczn¹ ECONET1. Zrównowa¿ony rozwój pó³noc-
no-wschodniego regionu Polski, tzw. „Zielone P³uca Polski” ma tutaj szczególne
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znaczenie. Jednak podobny charakter rozwoju powinien dotyczyæ takich regio-
nów, jak: Bory Tucholskie, Góry Œwiêtokrzyskie czy Podkarpacie.

Podjêcie odpowiednich dzia³añ praktycznych wymaga jednak uprzedniego przy-
gotowania regionalnych i lokalnych strategii ekorozwoju. Oznacza to takie prze-
kszta³cenie programów strategicznych odpowiednich gmin, powiatów lub woje-
wództw, aby poszczególne dziedziny rozwoju spo³eczno-gospodarczego by³y
zintegrowane ze œrodowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami ekorozwoju.
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Andrzej Radecki, Bogdan ZawadzkiIV.
Warunki przyrodniczo-
-rolnicze produkcji ¿ywnoœci
ekologicznej na obszarze
„Zielone P³uca Polski”
1.
Wprowadzenie
Charakterystyka ogólna regionu „Zielone P³uca Polski”
Rejon pó³nocno-wschodniej Polski, obfituj¹cy w unikatowe obszary leœne i skupi-
ska jezior, wymaga odrêbnego podejœcia do jego restrukturyzacji. Dotyczy to
szczególnie planowania, rozmieszczenia i funkcjonowania przemys³u, rolnictwa
i leœnictwa. Rolnictwo, obok leœnictwa jest t¹ dziedzin¹, która najwyraŸniej wi¹¿e
siê z prawid³owym funkcjonowaniem naturalnych skupisk leœnych i wodnych.
Sposób prowadzenia gospodarstw rolnych, stopieñ intensywnoœci produkcji,
proporcje produkcji zwierzêcej i roœlinnej, wywieraj¹ ogromny wp³yw na ekosy-
stemy lasów, pól i wód œródl¹dowych.

W trosce o utrzymanie stabilnoœci procesów ekologicznych i ekosystemów tych
terenów, w³adze administracyjne województw i gmin tej czêœci Polski podpisa³y
porozumienie dotycz¹ce prowadzenia wspólnych dzia³añ na rzecz ekorozwoju,
okreœlaj¹c ten region jako: „Zielone P³uca Polski” (ZPP).

Pocz¹tkowo, w latach 1988–1990 do obszaru tego w³¹czy³y siê ówczesne woj.:
bia³ostockie, ³om¿yñskie, olsztyñskie, ostro³êckie i suwalskie. Nieco póŸniej do
porozumienia przyst¹pi³y gminy s¹siaduj¹ce z tymi województwami:
1) w 1993 r.:

• ca³e ówczesne woj. ciechanowskie,
• 19 gmin nadbu¿añskich z dawnego woj. siedleckiego,
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• 12 gmin pojezierza Brodnickiego, administracyjnie nale¿¹cych do ówczes-
nego woj. toruñskiego,

2) w 1994 r.:
• 24 gminy wschodniej i pó³nocno-wschodniej czêœci ówczesnego woj.

elbl¹skiego.

£¹cznie, powierzchnia regionu ZPP wynosi ok. 60 tys. km2, co stanowi ok. 1/5
czêœci powierzchni naszego kraju.

Obszar ZPP wg aktualnego podzia³u administracyjnego obejmuje trzy woje-
wództwa:
1) podlaskie (ca³e);
2) warmiñsko-mazurskie (du¿a czêœæ);
3) mazowieckie (ma³a czêœæ).

Stanowi to ogó³em 315 gmin, nale¿¹cych do dziewiêciu dawnych województw.
Obszar ten nie odzwierciedla aktualnego podzia³u Polski na powiaty.

Na terenie tych 315 gmin jest œrednio 25% lasów i 17,2% u¿ytków zielonych
(rys. 1, tab. 1).

Wartoœci te nieznacznie odbiegaj¹ od œrednich danych dotycz¹cych ca³ego kraju,
poniewa¿ wg GUS udzia³ lasów w powierzchni kraju stanowi 28%, a ³¹k
i pastwisk ok. 13%. Powierzchnia gruntów ornych w porównaniu do œredniej
krajowej (46%) lub œredniej dla obszarów wiejskich (49%), tak¿e nie stanowi
wskaŸnika szczególnie wyró¿niaj¹cego tê czêœæ Polski.

Dane te wyraŸnie wskazuj¹, ¿e struktura u¿ytkowania gruntów na obszarze, jaki
zajmuj¹ gminy po³o¿one w obrêbie obszaru ZPP (je¿eli region ten traktujemy
jako ca³oœæ) nie ró¿ni siê wyraŸnie od œredniej struktury u¿ytkowania w kraju.
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17,2 % u¿ytki zielone–
25,0 % lasy–
3,3 % wody–

54,5 % pozosta³e grunty–

Rys. 1. Powierzchnia u¿ytków zielonych, lasów i wód na obszarze “Zielone P³uca
Polski” (wg GUS, 1995)
Surface area of grassland, forest and water in the „Green Lungs of Poland“ region
(GUS, 1995)



Du¿e zró¿nicowanie struktury u¿ytkowania gruntów w poszczególnych czê-
œciach obszaru ZPP jest szczególnie widoczne, je¿eli rozpatrujemy podstawowe
dane statystyczne w uk³adzie dawnych województw (tab. 1 i 2; rys. 2)

Najmniej u¿ytków rolnych i gruntów ornych znajduje siê na terenie gmin daw-
nego woj. suwalskiego (51,5%; 53,0%) i olsztyñskiego (33,2%; 36,4%).
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Tabela 1. Powierzchnia u¿ytków zielonych, lasów i wód na obszarze „Zielone P³uca
Polski” (wg danych GUS, 1995)
Surface area of grassland, forest and water in the „Green Lungs of Poland“
region (GUS, 1995)

Województwo £¹ki i pastwiska
[%]

Lasy
[%]

Wody
[%]

Bia³ostockie 21,0 32,6 1,0

£om¿yñskie 19,4 21,3 1,2

Olsztyñskie 17,0 31,8 4,5

Ostro³êckie 21,4 31,6 1,2

Suwalskie 18,1 32,4 7,8

Ciechanowskie 16,0 17,1 1,2

Toruñskie 8,0 17,8 3,0

Siedleckie 15,4 22,5 1,3

Elbl¹skie 19,0 17,4 8,3

Œrednio 17,2 25,0 3,3

Tabela 2. U¿ytkowanie gruntów na obszarze „Zielone P³uca Polski” (wg GUS — Polska
wieœ, 1995)
Land use in the „Green Lungs of Poland“ region (GUS, 1995)

Województwo

Powierzchnia
obszarów

wiejskich ogó³em

Powierzchnia
u¿ytków rolnych

Powierzchnia
gruntów ornych

[tys. ha] [tys. ha] [%] [tys. ha] [%]

Bia³ostockie 964,5 566,7 58,8 365,0 37,8

£om¿yñskie 644,9 434,7 67,4 308,6 47,9

Olsztyñskie 1206,4 639,7 53,0 439,4 36,4

Ostro³êckie 633,1 387,9 61,3 251,5 39,7

Suwalskie 1021,0 526,2 51,5 339,0 33,2

Ciechanowskie 622,8 466,3 74,9 359,2 57,7

Toruñskie (12 gmin) 161,7 108,4 67,0 94,1 58,2

Siedleckie (19 gmin) 262,3 182,9 69,7 138,7 52,9

Elbl¹skie (23 gminy) 376,5 234,5 62,3 164,7 43,7

£¹cznie ZPP 5893,2 3547,3 60,2 2460,2 41,7

£¹cznie Polska 29223,1 17795,8 60,9 14305,0 49,0

% obszaru ZPP w odniesieniu
do pow. wiejskiej kraju 20,2 19,9 x 17,2 x



Na tym terenie dominuj¹ lasy i wody. Gminy z dawnego woj. ciechanowskiego
charakteryzuje bardzo du¿y udzia³ zarówno u¿ytków rolnych, jak i gruntów
ornych (74,9% i 57,7%). Gminy woj.: ³om¿yñskiego, siedleckiego i toruñskiego
charakteryzuje du¿a powierzchnia u¿ytków rolnych i jednoczeœnie zró¿nicowany
odsetek gruntów ornych.

Na obszarze ZPP, w wielu gminach wystêpuje du¿o trwa³ych u¿ytków zielo-
nych. Najwiêcej ³¹k i pastwisk (wiêcej ni¿ 20%) znajduje siê w gminach dawnego
woj. bia³ostockiego i ostro³êckiego, a najmniej w gminach dawnego woj. toruñ-
skiego i siedleckiego. Najwiêksza lesistoœæ charakteryzuje gminy dawnych woj.:
bia³ostockiego, suwalskiego, olsztyñskiego i ostro³êckiego (powy¿ej 30%), a naj-
mniejsza gminy z woj. ciechanowskiego, elbl¹skiego i toruñskiego (poni¿ej 18%).
Równie wyraŸnie zró¿nicowany jest w gminach udzia³ wód w ogólnej powierz-
chni danej grupy gmin.

Powiêkszenie obszaru ZPP w latach 1993–1994 o gminy z przewag¹ u¿ytków rol-
nych i tradycyjnie wysokim poziomie rolnictwa spowodowa³o, ¿e ca³y ten ob-
szar, obejmuj¹cy 20% powierzchni Polski, sta³ siê bardzo podobny pod wzglê-
dem struktury u¿ytków do ca³ego kraju.

Ogromnie zró¿nicowany jest te¿ rejon ZPP pod wzglêdem liczby powierzchni
obszarów chronionych (tab. 3).

Tak wyraŸne zró¿nicowanie obszaru zaliczanego do ZPP wskazuje na mo¿liwoœæ
objêcia jednolit¹ polityk¹ w zakresie rolnictwa wybranych grup gmin lub powia-
tów (wg nowego podzia³u administracyjnego), o zbli¿onych warunkach przyrod-
niczo-rolniczych. Traktowanie ca³ego obszaru 315 gmin pod wzglêdem przyrod-
niczo-rolniczym jako specyficznej pod wzglêdem warunków przyrodniczo-rolni-
czych czêœci kraju nie znajduje uzasadnienia.
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Rys. 2 U¿ytkowanie gruntów na obszarze “Zielone P³uca Polski”
Land use in the „Green Lungs of Poland“ region



Obszar ZPP ró¿ni siê natomiast od reszty kraju uprzemys³owieniem (tab. 4 i 5)
i gêstoœci¹ zaludnienia (tab. 6 i 7).

Wybrane dane dotycz¹ce czystoœci œrodowiska naturalnego w uk³adzie teryto-
rialnym dawnych województw wskazuj¹ bardzo wyraŸnie, ¿e obszar ZPP korzy-
stnie wyró¿nia siê pod tym wzglêdem na tle pozosta³ych województw. Dane
w tabeli 4 wskazuj¹ na niezwyk³¹ czystoœæ powietrza szeœciu województw nale-
¿¹cych do ZPP (dla porównania zamieszczono dane dotycz¹ce woj. katowickiego
i ca³ego kraju).

Dla pozosta³ej czêœci ZPP brak jest informacji o czystoœci œrodowiska w uk³adzie
gmin.
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Tabela 3. Liczba i powierzchnia obszarów przyrody prawnie chroniona (wybrane dane
GUS, stan 1997 r.)
Number and surface area of legally protected nature areas (GUS, 1997)

Województwa

Obszary chronionego krajobrazu
ogó³em Rezerwaty przyrody ogó³em

liczba powierzchnia
[ha] liczba powierzchnia

[ha]

Bia³ostockie 5 242126,0 50 7890,0

£om¿yñskie 4 65618,0 11 846,8

Olsztyñskie 1 416882,7 44 10112,4

Ostro³êckie – – 12 620,7

Suwalskie 17 587520,0 47 15274,2

Ciechanowskie 8 230936,7 16 999,5

Œrednio dla 6 województw 5,8 257180,6 30,0 5957,3

Œrednio na 1 z 49 woj. 8,0 139210,9 24,6 2660,8

Tabela 4. Przemys³owe zanieczyszczenia powietrza oraz œcieki przemys³owe i komunal-
ne (wg Rocznika Statystycznego GUS, 1998)
Industrial air pollution and industrial and community sewers

Województwo

Iloœæ zanieczyszczeñ [t/km2] Iloœæ œcieków
odprowadzanych do wód
powierzchniowych [hm3]

Iloœæ odpadów
przemys³owych
uci¹¿liwych dla

œrodowiska [tys. ton]
py³owe gazowe

Bia³ostockie 0,2 1,4 29,6 2120,3

£om¿yñskie 0,4 1,0 12,2 28,9

Olsztyñskie 0,1 0,7 42,8 757,9

Ostro³êckie 0,4 5,6 446,2 9943,9

Suwalskie 0,1 0,7 18,0 0,7

Ciechanowskie 0,2 0,4 10,4 9,0

Katowickie 10,6 91,4 643,7 882550,5

POLSKA (³¹cznie) – – 9961,0 2020331,7



Stosunkowo du¿a emisja gazów do atmosfery w woj. ostro³êckim spowodowana
jest zlokalizowaniem na tym terenie 22 uci¹¿liwych zak³adów przemys³owych,
w tym jednego emituj¹cego do atmosfery ponad 20 tys. ton zanieczyszczeñ gazo-
wych w ci¹gu roku (g³ównie dwutlenku siarki).

Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, ¿e na terenie woj. ostro³êckiego
mamy dwukrotnie wiêcej œcieków odprowadzanych do wód powierzchniowych
ni¿ przeciêtna w Polsce. Iloœæ ta wielokrotnie przewy¿sza iloœæ œcieków odprowa-
dzanych z pozosta³ej czêœci ZPP. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e s¹ to prawie
w ca³oœci wody ch³odnicze, umownie nazywane czystymi (na ogóln¹ iloœæ
446 hm3, na wody ch³odnicze przypada 424 hm3).

Je¿eli przeanalizujemy liczbê odpadów przemys³owych uci¹¿liwych dla œrodowi-
ska nagromadzonych w roku 1997, obszar ZPP wyró¿nia siê szczególnie korzyst-
nie na tle pozosta³ych czêœci Polski. Jedynie w dawnym woj. ostro³êckim i bia³o-
stockim iloœci szkodliwych odpadów przemys³owych s¹ znacz¹ce.

Ca³y obszar ZPP równie¿ wyró¿nia siê korzystnie na tle pozosta³ej czêœci Polski,
je¿eli weŸmiemy pod uwagê emisjê metali ciê¿kich (tab. 5).

Tylko w dawnym woj. olsztyñskim emisja cynku i o³owiu, spowodowana fun-
kcjonuj¹cymi tam zak³adami przemys³owymi, jest wysoka.

Dane zawarte w tabeli 4 i 5 wyraŸnie wskazuj¹ na ma³e uprzemys³owienie tego
rejonu, z czym na pewno wi¹¿e siê bardzo ma³e zanieczyszczenie œrodowiska,
ale jednoczeœnie na du¿e zró¿nicowanie pod tym wzglêdem tego obszaru. Na
obszarze ZPP s¹ gminy lub ich zespo³y o idealnie czystych glebach, wodach
i powietrzu, ale s¹ te¿ gminy lub wsie o wysokim stopniu zanieczyszczenia, spo-
wodowanego przez lokalne zak³ady przemys³owe.

Tezê o unikatowym z przyrodniczego punktu widzenia, charakterze obszaru
ZPP dodatkowo potwierdza ma³a liczba osób zamieszkuj¹ca na tych obszarach
oraz niezwykle ma³a liczba du¿ych skupisk miejskich (tab. 6 i 7).

Liczba ludnoœci ogó³em na tym obszarze waha siê od 47 do 70 osób na 1 km2,
wobec œredniej dla Polski — 124 osób na 1 km2. Równie ma³o jest ludnoœci wiej-
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Tabela 5. Ca³kowita roczna emisja metali ciê¿kich [t] (wg Rocznika Statystycznego
GUS, 1998)
Total yearly emissions of heavy metals [t] (GUS, 1998)

Województwo Cr Zn Cu Pb Hg

Bia³ostockie 0,7 21,8 3,3 6,5 0,1

£om¿yñskie 0,8 24,4 3,7 7,1 0,1

Olsztyñskie 1,6 48,9 7,4 14,4 0,3

Ostro³êckie 0,9 23,0 3,8 7,4 0,4

Suwalskie 1,1 33,7 5,1 9,9 0,2

Ciechanowskie 1,0 29,8 4,6 8,9 0,2

Katowickie 25,1 508,0 52,5 204,5 5,3

POLSKA (³¹cznie) 117,0 2749,0 498,8 957,7 33,6



skiej, chocia¿ na terenie dwu dawnych województw (ostro³êckiego i ciechano-
wskiego) wskaŸnik ten nie odbiega wyraŸnie od œredniej dla Polski.

Na ca³ym obszarze ZPP (20% powierzchni kraju) znajduje siê tylko jedno miasto,
licz¹ce powy¿ej 200 tys. mieszkañców i dwa miasta licz¹ce od 100 do 200 tys.
mieszkañców. Stanowi to ogó³em trzy du¿e oœrodki miejskie, wobec 62 takich
miast w Polsce.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e obszar ZPP wyró¿nia siê na tle pozosta³ej czê-
œci Polski, bardzo ma³ym zaludnieniem i niewielkim uprzemys³owieniem, co
wyraŸnie wp³ywa na czystoœæ œrodowiska tego rejonu. Analizuj¹c strukturê u¿yt-
kowania gruntów wyraŸnie widaæ silne zró¿nicowanie pomiêdzy poszczegól-
nymi województwami, tworz¹cymi obszar ZPP, je¿eli natomiast potraktuje siê
obszar ZPP jako ca³oœæ i odniesie do œrednich danych dla Polski, ró¿nice w pro-
porcjach pomiêdzy gruntami ornymi, u¿ytkami zielonymi, lasami i wodami
zacieraj¹ siê.
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Tabela 6. Gêstoœæ zaludnienia (wg Rocznika Statystycznego GUS, 1998)
Population density (GUS, 1998)

Województwo
Ludnoœæ ogó³em Ludnoœæ wiejska

na 1 km2 % na 1 km2 %

Bia³ostockie 70 56,4 26 52,0

£om¿yñskie 53 42,7 32 64,0

Olsztyñskie 63 50,8 25 50,0

Ostro³êckie 63 50,8 41 82,0

Suwalskie 47 37,9 21 42,0

Ciechanowskie 69 55,6 42 84,0

POLSKA (³¹cznie) 124 100,0 50 100,0

Tabela 7. Liczba miast w województwach
Number of cities in the vojevodships

Województwo
Liczba mieszkañców [tys.]

> 200 100–200 50–100 10–50

Bia³ostockie 1 1 1 7

£om¿yñskie – – 1 4

Olsztyñskie – 1 1 12

Ostro³êckie – – 1 5

Suwalskie – – 2 8

Ciechanowskie – – – 6

Katowickie 4 11 22 42

Razem ZPP (ok. 1/5 powierzchni Polski) 1 2 6 41

POLSKA ogó³em 20 42 93 410

Œrednio w 1 z 49 województw 0,4 0,9 1,9 8,4



2.

Za³o¿enia metodyczne

Metoda wag wielokrotnych

W celu okreœlenia przydatnoœci obszarów wiejskich gmin po³o¿onych w rejonie
ZPP do prowadzenia rolnictwa ekologicznego, zastosowano metodê wag wielokrot-
nych, opracowan¹ przez dr in¿. E. Majewskiego1. Umo¿liwia ona skwantyfikowa-
nie zró¿nicowanych iloœciowo i jakoœciowo czynników, charakteryzuj¹cych
warunki przyrodnicze i ekonomiczne niezbêdne do prawid³owego rozwoju tego
systemu produkcji.

Podstawowe za³o¿enie tej metody polega na opracowaniu zestawu 27 czynni-
ków, obejmuj¹cych 9 wskaŸników po³¹czonych w 3 grupy kryteriów: rolniczych,
ekonomicznych i ekologicznych. Poszczególnym czynnikom przypisano ró¿n¹
si³ê oddzia³ywania przez nadanie im odpowiednich wag. Wagi stanowi¹ od-
zwierciedlenie znaczenia, jakie ma dany czynnik ze wzglêdu na cele i warunki
produkcji ekologicznej, a tak¿e na jego wp³yw na wyniki produkcyjne i ekonomi-
czne gospodarstw.

Koñcowy wynik obliczeñ stanowi sumaryczny wskaŸnik dobroci, który stanowi
sumê wa¿onych grupowych wskaŸników dobroci dla wszystkich analizowanych
czynników, ujêtych w trzy grupy kryteriów. Schemat metody przedstawiono na
rysunku 3.

Ka¿dy z czynników skwantyfikowany jest poprzez parametr z przedzia³u od
0,01 (najmniej korzystna wartoœæ danej cechy) do 1,0 (wartoœæ najkorzystniejsza).

Sumaryczny wskaŸnik dobroci ustala siê przez „wa¿enie” wybranych cech na trzech
poziomach:
I — wagi pojedynczych, czynników, tworz¹cych grupy kryteriów;
II — wagi cz¹stkowych „wskaŸników dobroci” (trzech wskaŸników w obrêbie
ka¿dej grupy kryteriów);
III — wagi grup kryteriów.

Wagi I i II poziomu maj¹ charakter obiektywnych mierników, odzwiercied-
laj¹cych wp³yw „wa¿onych” czynników na efekty osi¹gane w rolnictwie ekologi-
cznym (np. jakoœæ gleb a potencjalne plonowanie lub uwarunkowania produkcji
ekologicznej (np. stopieñ zanieczyszczenia œrodowiska). Ustalane s¹ jako zale¿-
noœci funkcyjne lub wielkoœci statystyczne, a tak¿e jako parametry okreœlone
przez ekspertów.

Wagi III poziomu (grupy kryteriów), w przeprowadzonej analizie maj¹ charakter
subiektywny i wykorzystane zosta³y do oceny przydatnoœci poszczególnych
gmin dla produkcji ekologicznej, ze wzglêdu na pojedyncz¹ grupê kryteriów.
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Wagi na ka¿dym poziomie rachunku okreœlone s¹ jako wartoœci w przedziale od
0 do 1, przy czym suma wag w obrêbie ka¿dego wskaŸnika musi byæ równa 1.
Waga równa 0 mo¿e byæ przyporz¹dkowana grupie kryteriów, w celu wy³¹cze-
nia danej grupy z analizy.

Sumaryczny wskaŸnik dobroci
Obliczenia koñcowe wykonano w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przyjmuj¹c
gminê za podstawow¹ jednostkê do analizy. Dla ka¿dej gminy okreœlony zosta³
sumaryczny wskaŸnik dobroci, który przyjmuje wartoœci w przedziale od 0 do 1.
Wartoœæ 0 oznacza, ¿e w danej gminie nie mo¿e byæ prowadzona produkcja eko-
logiczna, ze wzglêdu na ponadnormatywne ska¿enie gleby lub powietrza.

Im wartoœæ sumarycznego wskaŸnika dobroci jest bli¿sza jednoœci, tym lepsze s¹ wa-
runki do prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi, zarówno ze wzglêdu
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na warunki rolnicze i ekonomiczne, jak i na znaczenie tego systemu produkcji
w ochronie œrodowiska przyrodniczego.

Do prezentacji wyników zastosowano technikê zobrazowania (system informacji
geograficznej GIS). Sporz¹dzono mapy odpowiadaj¹ce ró¿nym wariantom,
w których przewa¿a³y w innym stopniu poszczególne kryteria, ustalono podzia³
na piêæ grup (klas) oraz oznaczono je stosuj¹c odpowiedni¹ skalê barw:
1) grupa 1 (najwy¿szy wskaŸnik) — kolor ciemnozielony;
2) grupa 2 (wskaŸnik dobry) — kolor zielony;
3) grupa 3 (wskaŸnik œrednio-dobry) — kolor jasnozielony;
4) grupa 4 (wskaŸnik s³aby) — kolor ¿ó³ty;
5) grupa 5 (wskaŸnik najni¿szy) — kolor piaskowy.

Przedzia³y wartoœci punktowych najwy¿szego wskaŸnika w odniesieniu do
wariantów zastosowanych w niniejszym opracowaniu, przedstawiaj¹ siê nastê-
puj¹co:
1) wariant pojedynczy — kryteria rolnicze 0,700–0,625;
2) wariant pojedynczy — kryteria ekonomiczne 0,890–0,600;
3) wariant pojedynczy — kryteria ekologiczne 0,882–0,700;
4) wariant kompleksowy proporcjonalny 0,760–0,600.

Kryteria wydzielania rejonów do rolniczej produkcji ekologicznej

Okreœlenie kryteriów wyznaczania rejonów szczególnie korzystnych do produ-
kcji ekologicznej oparto na za³o¿eniu, ¿e rejony takie, musz¹ mieæ odpowiednie
warunki przyrodnicze (gleba, warunki wodne, agroklimat i rzeŸba terenu), a jed-
noczeœnie gwarantowaæ efektywne ekonomicznie funkcjonowanie rolnictwa eko-
logicznego, a tak¿e spe³niaæ wa¿ne wymagania ogólnospo³eczne, wœród których
nadrzêdnym jest bezpieczeñstwo œrodowiska na obszarach szczególnie cennych
ze wzglêdu na walory przyrodnicze, krajobrazowe lub inne.

Korzystne uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i infrastrukturalne s¹ nie-
zwykle wa¿ne z punktu widzenia rolnika, zapewniaj¹ bowiem odpowiedni ilo-
œciowo poziom produkcji rolniczej, decyduj¹ o mo¿liwoœci sprzeda¿y wytworzo-
nych produktów ekologicznych, warunkuj¹c tym samym op³acalnoœæ ekono-
miczn¹ tego sposobu gospodarowania.

Waloryzacja przestrzeni rolniczej z punktu widzenia potencjalnych mo¿liwoœci
rozwoju rolnictwa ekologicznego oparto na trzech grupach kryteriów: rolniczych,
ekonomicznych i ekologicznych.

Kryteria rolnicze obejmuj¹ uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego
wynikaj¹ce z warunków przyrodniczych, demograficznych, organizacyjnych
i spo³eczno-kulturowych. W tej grupie kryteriów przyjêto trzy syntetyczne wska-
Ÿniki:
1) wskaŸnik jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
2) wskaŸnik struktury i organizacji produkcji rolniczej;
3) wskaŸnik kultury gleby.

Kryteria ekonomiczne charakteryzuj¹ uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekolo-
gicznego wynikaj¹ce z szeroko pojêtych warunków ekonomiczno-rynkowych,
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infrastrukturalnych i spo³eczno-kulturowych. Na podstawie analizy dostêpnych
Ÿróde³ danych liczbowych na poziomie gmin, w tej grupie kryteriów ekonomicz-
nych przyjêto tak¿e trzy syntetyczne wskaŸniki:
1) wskaŸnik potencjalnego rynku;
2) wskaŸnik infrastruktury rynkowej;
3) wskaŸnik potencjalnego popytu.

Kryteria ekologiczne charakteryzuj¹ stan œrodowiska naturalnego warunkuj¹cego
rozwój rolnictwa, tym samym umo¿liwiaj¹ wyodrêbnienie stref o ró¿nej przydat-
noœci do rozwoju rolnictwa ekologicznego. W tej grupie kryteriów przyjêto
nastêpuj¹ce syntetyczne wskaŸniki:
1) wskaŸnik wra¿liwoœci ekologicznej;
2) wskaŸnik walorów krajobrazu i turystyki;
3) wskaŸnik czystoœci przestrzeni produkcyjnej.

Szczegó³y dotycz¹ce obliczeñ wartoœci punktowych oraz wag poszczególnych
wskaŸników i czynników, a tak¿e wag dla grup kryteriów i sumarycznego wska-
Ÿnika dobroci, zawiera opracowanie naukowe pt. “Waloryzacja obszarów wiej-
skich Polski dla potrzeb rolnictwa ekologicznego” wykonanej przez zespó³ pra-
cowników Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, pod redakcj¹ prof.
Andrzeja Radeckiego1.

3.
Wydzielanie obszarów szczególnie przydatnych
dla rolnictwa ekologicznego w rejonie „Zielone
P³uca Polski”
Uwzglêdniaj¹c wszechstronne uwarunkowania, omówione szczegó³owo w za³o-
¿eniach metodycznych i charakterystyce kryteriów wydzielania rejonów dla pro-
dukcji ekologicznej, dokonano kwantyfikacji 315 gmin po³o¿onych w rejonie
ZPP. W celu ukazania zró¿nicowania wyników kwantyfikacji w zale¿noœci od
priorytetu poszczególnych grup kryteriów, zastosowano trzy warianty pojedyn-
cze, uwzglêdniaj¹ce osobno kryteria rolnicze, ekonomiczne i ekologiczne oraz
jeden kompleksowy wariant proporcjonalny.

Potencjalne warunki do funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w poszczegól-
nych gminach oszacowane wy³¹cznie na podstawie kryteriów rolniczych ilu-
struje rysunek 4.

Poszczególnym wskaŸnikom w grupie kryteriów rolniczych nadano ró¿ne wagi.
WskaŸnikowi jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze wzglêdu na zasadnicze
znaczenie warunków glebowo-klimatycznych, przypisano wagê 50%, tzn. ¿e ten
wskaŸnik wp³ywa³ w 50%. W 20% wp³ywa³ wskaŸnik struktury i organizacji pro-
dukcji, uwzglêdniaj¹cy strukturê obszarow¹ gospodarstw, udzia³ trwa³ych u¿yt-
ków zielonych oraz czynnik ludzki (staroœæ demograficzna). W 30% oddzia³ywa³
wskaŸnik kultury gleby, czyli odczyn oraz zasobnoœæ gleby w fosfor i potas.
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Przyjmuj¹c takie za³o¿enia, dla analizowanych gmin uzyskano wartoœci pun-
ktowe w zakresie 0,346–0,768 (za³.). Z punktu widzenia przydatnoœci do produ-
kcji metodami ekologicznymi, powinny byæ brane pod uwagê tylko te obszary
wiejskie, które uzyska³y najwy¿sze wagi punktowe 0,625–0,768 (tab. 8).

Okazuje siê, ¿e wymagania te spe³nia zaledwie 16 gmin (5%), rozmieszczonych
nierównomiernie na obszarze ZPP. Najwiêksz¹ koncentracjê gmin (10), w któ-
rych sumaryczny wskaŸnik dobroci osi¹gn¹³ wymagane wartoœci odnotowano
w by³ym woj. elbl¹skim. Nale¿¹ tu: Braniewo, Frombork, Gronowo Elbl¹skie,
Lelkowo, Markusy, M³ynary, Pieniê¿no, P³oskinia, Stegna i Wilczêta. W Olsztyñ-
skiem najwy¿szy wskaŸnik przydatnoœci otrzyma³o 5 gmin: Bisztynek, Jeziorany,
Kiwity, Ma³dyty i Srokowo, a w £om¿yñskiem tylko gmina Grabowo. W daw-
nych woj.: bia³ostockim, ostro³êckim, suwalskim i ciechanowskim, oraz w czêœci
woj. siedleckiego (19 gmin) i toruñskiego (12 gmin) ¿adna gmina nie uzyska³a
wartoœci najwy¿szych.

Wed³ug uwarunkowañ rolniczych uwzglêdniaj¹cych dziewiêæ podstawowych
czynników, wiêkszoœæ gmin (ok. 90%) uzyska³a niskie i bardzo niskie wskaŸniki
przydatnoœci do produkcji ekologicznej.

Uzyskane wyniki wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e obszar ZPP ma niezbyt sprzyjaj¹ce
warunki do produkcji rolniczej, co bêdzie rzutowa³o wyraŸnie na trudnoœci
w upowszechnianiu systemu rolnictwa ekologicznego w tym rejonie. System ten,
ze wzglêdu na jego specyfikê, daje lepsze rezultaty wtedy, gdy lepsze s¹ wa-
runki glebowo-klimatyczne.

Klasyfikacja gmin wg kryteriów ekonomicznych wypad³a tak¿e bardzo nieko-
rzystnie. W wariancie tym nie uwzglêdnia siê kryteriów rolniczych ani ekologi-
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Tabela 8. Waloryzacja obszarów wiejskich w rejonie „Zielone P³uca Polski” wg suma-
rycznego wskaŸnika dobroci w grupie kryteriów rolniczych
Assessment of rural areas in the „Green Lungs of Poland“ region in the total
value index, by agricultural criteria

Województwo
Liczba
gmin

ogó³em

Gminy o sumarycznych wskaŸnikach dobroci w przedzia³ach

0,768–0,625 0,625–0,55 0,55–0,475 0,475–0,40 0,40–0,28

liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Bia³ostockie 50 – – 3 6,0 24 48,0 23 46,0 – –

£om¿yñskie 39 1 2,60 12 30,8 19 48,7 7 17,9 – –

Olsztyñskie 48 5 10,40 12 25,0 27 56,3 4 8,33 – –

Ostro³êckie 39 – – 1 2,56 15 38,5 23 59,0 – –

Suwalskie 43 – – 4 9,3 27 62,8 8 18,6 4 9,3

Ciechanowskie 44 – – 12 27,3 18 40,9 12 27,3 2 4,55

Siedleckie 19 – – 10 52,6 9 47,4 – – – –

Toruñskie 12 – – 1 8,33 7 58,3 3 25,0 1 8,33

Elbl¹skie 21 10 47,60 11 52,4 – – – – – –

Ogó³em ZPP 315 16 5,08 66 21,0 146 46,3 80 25,4 7 2,22



cznych. Na podstawie dziewiêciu czynników odpowiednio wywa¿onych obli-
czono kryteria syntetyczne wskaŸnika i ekonomiczne. WskaŸnikowi potencjalnego
rynku, który w znacz¹cym stopniu decyduje o liczbie potencjalnych odbiorców
produktów ekologicznych, nadano wagê 60%. W 25% wa¿y³ wskaŸnik potencjal-
nego popytu, uwzglêdniaj¹cy dochody ludnoœci miejskiej, a w 15% wskaŸnik infra-
struktury rynkowej, charakteryzuj¹cy drogi, hurtownie i punkty skupu produktów
rolniczych oraz rozwój telefonii (rys. 5).

Wyliczone wartoœci punktowe dotycz¹ce poszczególnych gmin maj¹ bardzo
du¿y rozrzut, tworz¹c przedzia³ od 0,120 do 0,663 punktu (za³.). Poniewa¿
w grupie kryteriów ekonomicznych, najwy¿sz¹ wagê przyznano wskaŸnikowi
potencjalnego rynku (liczba ludnoœci du¿ych aglomeracji), wszystkie gminy
o wysokich wartoœciach punktowych (35 gmin) znalaz³y siê w strefie wp³ywu
aglomeracji warszawskiej (tab. 9). Jest to 19 gmin dawnego woj. ciechano-
wskiego, 9 gmin w Siedleckiem oraz 7 po³o¿onych w Ostro³êckiem. Stanowi¹
one zaledwie 11% wszystkich gmin ZPP. Reszta obszarów wiejskich, pozo-
staj¹cych z dala od du¿ych rynków zbytu, uzyska³a niskie i bardzo niskie warto-
œci sumarycznego wskaŸnika dobroci. Jest to jedna z g³ównych przyczyn ograni-
czaj¹cych lub wykluczaj¹cych lokalizacjê gospodarstw ekologicznych na znacz-
nych obszarach ZPP. Przy podejmowaniu tak wa¿nej decyzji nale¿y pamiêtaæ, ¿e
do prawid³owego funkcjonowania gospodarstw rolniczych, a szczególnie ekolo-
gicznych, niezbêdna jest równowaga pomiêdzy produkcj¹ a zbytem, poniewa¿
tylko wtedy mo¿na mówiæ o ekonomicznej op³acalnoœci takiego sposobu gospo-
darowania.

System rolnictwa ekologicznego, w porównaniu do innych systemów rolnictwa,
w najwiêkszym stopniu wykorzystuje naturalne warunki przyrodnicze, istniej¹ce
w danej gminie, a jednym z podstawowych jego celów jest minimalizacja zagro-
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Tabela 9. Waloryzacja obszarów wiejskich rejonu „Zielone P³uca Polski” na podstawie
sumarycznego wskaŸnika dobroci w grupie kryteriów ekonomicznych
Assessment of rural areas in the „Green Lungs of Poland“ region in the total
value index, by economic criteria

Województwo
Liczba
gmin

ogó³em

Gminy o wskaŸnikach w przedzia³ach

0,60–0,89 0,60–045 0,45–0,30 0,30–0,15 0,15–0,12

liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Bia³ostockie 50 – – – – – – 50 100 – –

£om¿yñskie 39 – – – – – – 5 12,8 34 87,2

Olsztyñskie 48 – – – – – – 48 100 – –

Ostro³êckie 39 7 17,9 6 15,4 – – 6 15,4 20 51,3

Suwalskie 43 – – – – – – 2 4,65 41 95,3

Ciechanowskie 44 19 43,2 – – 10 22,7 – – 15 34,1

Siedleckie 19 9 47,4 1 5,3 – – 7 36,8 2 10,5

Toruñskie 12 – – – – – – 12 100 – –

Elbl¹skie 21 – – – – 14 66,7 7 33,3 – –

Ogó³em ZPP 315 35 11,1 7 2,2 24 7,6 137 43,5 112 35,6
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¿enia œrodowiska przyrodniczego. Z tych wzglêdów, dokonano oceny przydat-
noœci gmin do rozwijania rolnictwa ekologicznego, uwzglêdniaj¹c wy³¹cznie
warunki przyrodnicze danej gminy, tym samym pomijaj¹c uwarunkowania rol-
nicze i ekonomiczne.

W przypadku kryteriów ekologicznych, do kwantyfikacji wykorzystano szereg
czynników pogrupowanych w trzy wskaŸniki, z których wskaŸnikowi wra¿liwo-
œci ekologicznej nadano wagê 50%. Uwzglêdnia on wystêpowanie w gminie obsza-
rów przyrodniczych prawnie chronionych, które odznacza wysoki poziom ró¿-
norodnoœci biologicznej. WskaŸnikowi czystoœci przestrzeni produkcyjnej nadano
wagê 30%, a wskaŸnikowi walorów krajobrazu i turystyki 20% (rys. 6).

Wartoœci punktowe obliczone dla ka¿dej gminy uzyska³y bardzo zró¿nicowane
wielkoœci, od 0,142 do 0,808 punktu (za³. i tab. 10). Gmin o najwy¿szych warto-
œciach punktowych (powy¿ej 0,700) jest tylko 26 (8,3%). Wystêpuj¹ najliczniej
w dawnym woj. bia³ostockim — 8 gmin. S¹ to zgrupowane wokó³ Puszczy
Bia³owieskiej i Knyszyñskiej gminy: Bia³owie¿a, Czarna Bia³ostocka, £apy, Miel-
nik, Narewka, Poœwietne, Turoœñ Koœcielna i Wasilków.

Ponadto, w grupie gmin o najwy¿szych wskaŸnikach ekologicznych, znalaz³o siê
6 nastêpuj¹cych gmin z woj. ciechanowskiego: Lidzbark, Lipowiec Koœcielny,
Lubowidz, Lutocin i Strzegowo-Osada. W Siedleckiem, odnotowano 5 takich
gmin: Ceranów, Korczew, £ochów, Sadowne oraz Stoczek, a w Toruñskiem
3 gminy: Górzno, Nowe Miasto Lubawskie i Zbiczno. W granicach by³ych woj.:
³om¿yñskiego, olsztyñskiego, suwalskiego, elbl¹skiego odnotowano tylko po jed-
nej gminie. S¹ to, w kolejnoœci: Zbójna, Piecki, Ruciane-Nida i Tolkmicko.
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Tabela 10. Waloryzacja obszarów wiejskich rejonu „Zielone P³uca Polski” na podstawie
sumarycznego wskaŸnika dobroci w grupie kryteriów ekologicznych
Assessment of rural areas in the „Green Lungs of Poland“ region in the total
value index, by ecological criteria

Województwo
Liczba
gmin

ogó³em

Gminy o wskaŸnikach w przedzia³ach

0,882–0,70 0,70–0,50 0,50–0,30 0,30–0,15 0,15–0,086

liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Bia³ostockie 50 8 16,0 30 60,0 12 24,0 – – – –

£om¿yñskie 39 1 2,6 21 53,8 17 43,6 – – – –

Olsztyñskie 48 1 2,1 15 31,3 32 66,7 – – – –

Ostro³êckie 39 – – 10 25,6 28 71,8 – – 1 2,56

Suwalskie 43 1 2,3 16 37,2 26 60,5 – – – –

Ciechanowskie 44 6 13,6 28 63,6 10 22,7 – – – –

Siedleckie 19 5 26,3 14 73,7 – – – – – –

Toruñskie 12 3 25,0 9 75,0 – – – – – –

Elbl¹skie 21 1 4,8 18 85,7 2 9,5 – – – –

Ogó³em ZPP 315 26 8,3 161 51,1 127 40,3 – – 1 0,3
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W odniesieniu do kryteriów ekologicznych ca³y obszar ZPP nie wyró¿nia siê
korzystnie, na tle innych rejonów kraju. Wynika to g³ównie z ma³ej liczby obsza-
rów prawnie chronionych oraz mniej rozbudowanej bazy turystyczno-rekreacyj-
nej. W obrêbie tego regionu s¹ obszary o bardzo dobrych warunkach turystycz-
nych i niezwykle cennych turystycznie obiektach.

Omówione wyniki kwantyfikacji wskazuj¹ na zale¿noœæ pomiêdzy wag¹ nada-
wan¹ poszczególnym kryteriom, a uzyskiwanym obrazem przydatnoœci gmin do
produkcji metodami ekologicznymi. Uwzglêdniaj¹c wy³¹cznie kryteria rolnicze,
najlepsze warunki stwierdzono w gminach o najlepszych glebach. Ze wzglêdu na
wy³¹cznie kryteria ekonomiczne najwy¿sze wartoœci punktowe uzyska³y gminy
po³o¿one wokó³ du¿ej aglomeracji warszawskiej (potencjalnie du¿y rynek zbytu).
Przyjmuj¹c do oceny jako jedyne kryterium ekologiczne, stwierdzono jeszcze
inn¹ sytuacjê. W tym przypadku, gminy o wysokich wskaŸnikach skoncentro-
wane by³y w pobli¿u obszarów chronionego krajobrazu. Zatem, uwzglêdnianie
w ostatecznym wyniku tylko pojedynczych kryteriów nie jest uzasadnione mery-
torycznie, bowiem mo¿e wypaczyæ oczekiwany wynik koñcowy weryfikacji
gmin. Do prawid³owego funkcjonowania gospodarstw ekologicznych niezbêdne
jest zapewnienie wysokiego poziomu wszystkich wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹
czynników, uwzglêdnionych przez trzy podstawowe grupy kryteriów.

Warunki te spe³nia wariant kompleksowy proporcjonalny, w której ka¿dej
z grup kryteriów przypisano wagi 33% (rys. 7). Po wykonaniu stosownych prze-
liczeñ, gminy otrzyma³y nowe wartoœci punktowe sumarycznego wskaŸnika
dobroci (przydatnoœci) zawarte w przedziale od 0,204 do 0,717 (za³., tab. 11). Naj-
wy¿sze wartoœci punktowe (0,600–0,760) uzyska³y tylko 33 gminy (10,5%).
Wœród nich, 8 gmin znalaz³o siê w krêgu oddzia³ywania aglomeracji warsza-
wskiej (potencjalnie du¿y rynek zbytu), a w pozosta³ych 25 gminach przewa¿y³
bardzo wysoki wskaŸnik uwarunkowañ ekologicznych (powy¿ej 0,700 punktu).

Fundacja IUCN-Poland

58

Tabela 11. Waloryzacja obszarów wiejskich rejonu „Zielone P³uca Polski” na podstawie
sumarycznego wskaŸnika dobroci w wariancie proporcjonalnym
Assessment of rural areas in the „Green Lungs of Poland“ region in the total
value index, proportional variant

Województwo
Liczba
gmin

ogó³em

Gminy o wskaŸnikach w przedzia³ach

0,760–0,60 0,60–0,50 0,50–0,40 0,40–0,03 0,30–0,17

liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Bia³ostockie 50 7 14,0 21 42,0 20 40,0 2 4,0 – –

£om¿yñskie 39 1 2,6 17 43,6 20 51,3 1 2,6 – –

Olsztyñskie 48 2 4,2 11 22,9 35 72,9 – – – –

Ostro³êckie 39 – – 8 20,5 23 59,0 7 17,9 1

Suwalskie 43 1 2,3 11 25,6 26 60,5 5 11,6 – –

Ciechanowskie 44 6 13,6 29 65,9 9 20,5 – – – –

Siedleckie 19 9 47,4 10 52,6 – – – – – –

Toruñskie 12 3 25,0 9 75,0 – – – – – –

Elbl¹skie 21 4 19,0 15 71,4 2 – – – –

Ogó³em ZPP 315 33 10,5 131 41,6 135 42,9 15 4,8 1
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W by³ym woj. siedleckim odnotowano 5 gmin w strefie aglomeracji warsza-
wskiej: Liw, £ochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, oraz 4 gminy nadbu¿añskie:
Ceranów, Jab³onna Lacka, Korczew, Sterdyñ. Najwy¿sze wartoœci punktowe uzy-
ska³o 6 gmin w ciechanowskiem: 2 z nich po³o¿one w strefie aglomeracji Warsza-
wskiej — Joniec i Sochocin oraz 4 po³o¿one nad Wkr¹: Lidzbark, Lutocin, Regi-
min i Strzegowo-Osada, a wysokie wskaŸniki ekologiczne uzyska³y 3 gminy
z by³ego toruñskiego: Górzno, Nowe Miasto Lubawskie i Zbiczno.

Ponadto, wysokie wskaŸniki dobroci w wariancie kompleksowym proporcjonal-
nym otrzyma³o 7 gmin dawnego woj. bia³ostockiego, dwie gminy w Olsztyñ-
skiem, cztery w Elbl¹skiem oraz pojedyncze gminy w £om¿yñskiem i Suwal-
skiem. S¹ to: Bia³owie¿a, Czarna Bia³ostocka, £apy, Mielnik, Narewka, Poœwie-
tne, Turoœñ Koœcielna w dawnym bia³ostockim; Frombork, Milejewo, M³ynary,
Tolkmicko (elbl¹skie); Zbójna (³om¿yñskie) oraz Ruciane-Nida w Suwalskiem.

W gminach, w których pomimo niskich wartoœci wskaŸników odnosz¹cych siê
do kryteriów rolniczych i ekonomicznych, przewa¿y wysoki wskaŸnik czynni-
ków ekologicznych (obszary chronionego krajobrazu i czystoœæ œrodowiska)
wszelkie decyzje dotycz¹ce rozwijania rolnictwa ekologicznego powinny byæ
podejmowane z wielk¹ rozwag¹, bowiem wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ wiêkszego
dofinansowania gospodarstw dzia³aj¹cych w niekorzystnych warunkach glebo-
wo-klimatycznych. Nale¿y te¿ przewidywaæ wiêksze nak³ady finansowe na
transport i przechowywanie produktów z gospodarstw ekologicznych. Prawdo-
podobnie uzasadnione by³oby utworzenie lokalnych zak³adów przetwórstwa
i konfekcjonowania produktów z gospodarstw ekologicznych oraz ich transport
do du¿ych aglomeracji.

4.
Podsumowanie
Region Polski okreœlany jako „Zielone P³uca Polski” (ZPP) jest bardzo silnie zró¿-
nicowany pod wzglêdem przyrodniczym i rolniczym. WyraŸnym wyró¿nikiem
tej czêœci Polski, jest bardzo ma³e uprzemys³owienie i zaludnienie. Niewielka
liczba zak³adów przemys³owych i skupisk ludnoœci powoduje, ¿e w porównaniu
z innymi regionami Polski, na tym obszarze stwierdzamy korzystne wskaŸniki
czystoœci powietrza, wód i gleb.

W obrêbie ZPP stwierdzamy obszary o niezwykle cennym przyrodniczo krajo-
brazie, jak równie¿ obszary typowo rolnicze lub leœne. Bardzo silnie zró¿nico-
wane s¹ tak¿e warunki glebowe, rzutuj¹ce na mo¿liwoœæ prowadzenia ekologicz-
nego systemu rolnictwa. Zdecydowanie niekorzystne dla rozwoju tego systemu
rolnictwa s¹ uwarunkowania ekonomiczne, wynikaj¹ce z ma³ej liczby ludnoœci,
a zw³aszcza braku aglomeracji miejskich, które stanowi¹ najlepszy rynek zbytu
¿ywnoœci ekologicznej.

Celem stworzenia odpowiednich warunków dystrybucji produktów rolnictwa eko-
logicznego do innych regionów Polski, gromadzenia na okresy wzmo¿onego
ruchu turystycznego, a tak¿e ich eksportu niezbêdne jest stworzenie w³aœciwej
bazy magazynowo-przetwórczej. Wybieraj¹c gminy, na terenie których powsta-
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wa³yby takie centra przetwórczo-dystrybucyjne, nale¿y kierowaæ siê warunkami
rolniczymi, które powinny zapewniaæ producentom uzyskiwanie wysokich plo-
nów bez stosowania przemys³owych œrodków do produkcji rolniczej i ogrodniczej.

Nie wyklucza to mo¿liwoœci powstawania gospodarstw ekologicznych w gmi-
nach o gorszych warunkach rolniczych. Jednak¿e, takie gospodarstwa wymaga-
³yby innego systemu dofinansowania ani¿eli gospodarstwa po³o¿one w lepszych
warunkach przyrodniczo-rolniczych.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na gminy o bardzo wysokim indeksie warun-
ków ekologicznych, w których mimo gorszych warunków rolniczych, nale¿y
propagowaæ ekologiczny system rolnictwa. Dla rolników zamieszka³ych na tere-
nie tych gmin trzeba stworzyæ system bodŸców i zachêt ekonomicznych, stymu-
luj¹cych powstawanie gospodarstw ekologicznych. Surowce wyprodukowane
w tych gospodarstwach powiêksza³yby bazê surowcow¹ przetwórni i magazy-
nów ¿ywnoœci ekologicznej zlokalizowanych na obszarze ZPP.

Produkty wytworzone na obszarze ZPP powinny w promocji marketingowej
wykorzystaæ atuty tej czêœci Polski, czyli niskie uprzemys³owienie, ma³e zalud-
nienie, czystoœæ wód, powietrza i gleb.
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5.

Za³¹cznik
Waloryzacja obszarów wiejskich gmin po³o¿onych w rejonie ZPP, wg sumarycz-
nego wskaŸnika dobroci (przedzia³ wartoœci: 0,01–1,0)

Assessment of the areas of rural communal districts in the „Green Lungs of Poland“
region in the total value index (division of value: 0,01–1,0)

Woj. bia³ostockie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Bia³owie¿a 0,248 0,454 0,744 0,636

Bielsk Podlaski 0,240 0,470 0,519 0,483

Boæki 0,241 0,536 0,411 0,422

Brañsk 0,242 0,524 0,479 0,467

Choroszcz 0,244 0,444 0,669 0,582

Czarna Bia³ostocka 0,245 0,411 0,753 0,633

Czeremcha 0,243 0,463 0,506 0,472

Czy¿e 0,241 0,543 0,441 0,445

D¹browa Bia³ostocka 0,241 0,508 0,567 0,525

Dobrzyniewo Koœcielne 0,243 0,464 0,623 0,554

Drohiczyn 0,246 0,569 0,563 0,536

Dubicze Cerkiewne 0,241 0,436 0,636 0,557

Dziadkowice 0,245 0,530 0,440 0,441

Grodzisk 0,245 0,605 0,429 0,450

Gródek 0,244 0,441 0,662 0,576

Hajnówka 0,242 0,499 0,601 0,546

Janów 0,242 0,497 0,521 0,490

Jasionówka 0,244 0,446 0,521 0,479

Jaœwi³y 0,240 0,532 0,546 0,515

Juchnowiec Dolny 0,253 0,527 0,552 0,519

Kleszczele 0,240 0,459 0,510 0,474

Knyszyn 0,241 0,427 0,565 0,505

Korycin 0,250 0,518 0,506 0,485

Krynki 0,243 0,469 0,691 0,602

Krypno 0,244 0,458 0,536 0,492

KuŸnica 0,239 0,451 0,584 0,524

£apy 0,250 0,506 0,712 0,626

Micha³owo 0,242 0,444 0,577 0,518

Mielnik 0,243 0,440 0,712 0,611

Milejczyce 0,242 0,449 0,447 0,428

Moñki 0,242 0,518 0,491 0,474
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Narew 0,244 0,412 0,599 0,526

Narewka 0,242 0,408 0,736 0,620

Nowy Dwór 0,243 0,512 0,506 0,483

Nurzec-Stacja 0,240 0,455 0,461 0,439

Orla 0,244 0,481 0,386 0,393

Poœwietne 0,240 0,586 0,727 0,653

Rudka 0,245 0,499 0,442 0,436

Sidra 0,240 0,490 0,395 0,401

Siemiatycze 0,248 0,493 0,511 0,483

Sokó³ka 0,240 0,493 0,386 0,395

Suchowola 0,243 0,493 0,561 0,517

Supraœl 0,243 0,430 0,682 0,588

Sura¿ 0,241 0,514 0,656 0,588

Szudzia³owo 0,238 0,502 0,663 0,590

Turoœñ Koœcielna 0,245 0,460 0,720 0,621

Tykocin 0,243 0,513 0,617 0,561

Wasilków 0,242 0,405 0,708 0,600

Wyszki 0,239 0,506 0,588 0,539

Zab³udów 0,243 0,518 0,504 0,483

Woj. ³om¿yñskie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Andrzejewo 0,148 0,593 0,386 0,411

Boguty – Pianki 0,151 0,587 0,402 0,421

Ciechanowiec 0,143 0,514 0,559 0,513

Czy¿ew – Osada 0,150 0,601 0,386 0,413

Goni¹dz 0,136 0,439 0,658 0,565

Grabowo 0,145 0,768 0,404 0,462

Grajewo 0,137 0,461 0,599 0,529

Jedwabne 0,149 0,509 0,532 0,494

Klukowo 0,143 0,583 0,386 0,408

Kobylin – Borzymy 0,142 0,534 0,559 0,518

Kolno 0,142 0,522 0,591 0,537

Kolaki Koœcielne 0,141 0,526 0,422 0,42

Kulesze Koœcielne 0,145 0,508 0,422 0,417

Ma³y P³ock 0,144 0,462 0,549 0,495

Miastkowo 0,137 0,477 0,619 0,546

Nowe Piekuty 0,146 0,584 0,532 0,510

Nowogród 0,138 0,448 0,633 0,550
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Nur 0,149 0,535 0,534 0,501

Perlejewo 0,142 0,581 0,548 0,520

Pi¹tnica 0,152 0,502 0,534 0,494

Radzi³ów 0,139 0,498 0,586 0,528

Rajgród 0,142 0,448 0,672 0,577

Rutki 0,139 0,520 0,494 0,469

Soko³y 0,147 0,503 0,681 0,596

Stawiski 0,137 0,577 0,404 0,419

Szczuczyn 0,142 0,518 0,404 0,406

Szepietowo 0,152 0,576 0,404 0,42

Szulborze Wielkie 0,144 0,573 0,413 0,425

Szumowo 0,144 0,554 0,413 0,421

Œniadowo 0,141 0,512 0,395 0,398

Trzcianne 0,143 0,459 0,658 0,570

Turoœl 0,142 0,443 0,68 0,582

W¹sosz 0,141 0,518 0,411 0,411

Wizna 0,143 0,490 0,556 0,506

Wysokie Mazowieckie 0,155 0,566 0,413 0,424

Zambrów 0,157 0,561 0,438 0,440

Zarêby Koœcielne 0,141 0,529 0,526 0,493

Zawady 0,139 0,485 0,588 0,527

Zbójna 0,142 0,450 0,801 0,668

Woj. olsztyñskie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Barciany 0,197 0,586 0,386 0,413

Barczewo 0,192 0,524 0,438 0,435

Bartoszyce 0,200 0,594 0,397 0,422

Biskupiec 0,191 0,542 0,425 0,430

Bisztynek 0,194 0,635 0,388 0,425

D¹brówno 0,194 0,515 0,563 0,520

Dobre Miasto 0,197 0,574 0,573 0,540

Dywity 0,203 0,513 0,546 0,508

DŸwierzuty 0,195 0,506 0,427 0,423

Gietrzwa³d 0,196 0,480 0,467 0,446

Górowo I³aweckie 0,192 0,609 0,437 0,453

Grunwald 0,196 0,539 0,638 0,578

I³awa 0,196 0,539 0,638 0,578

Janowiec Koœcielny 0,192 0,528 0,547 0,512

Janowo 0,197 0,501 0,519 0,486
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Jedwabno 0,194 0,463 0,508 0,470

Jeziorany 0,195 0,630 0,404 0,435

Jonkowo 0,196 0,553 0,442 0,444

Kêtrzyn 0,196 0,573 0,411 0,427

Kiwity 0,194 0,637 0,395 0,430

Kolno 0,193 0,621 0,420 0,444

Korsze 0,193 0,572 0,395 0,416

Koz³owo 0,193 0,509 0,395 0,402

Lidzbark Warmiñski 0,194 0,571 0,409 0,425

Lubawa 0,201 0,508 0,558 0,515

Lubomino 0,193 0,595 0,402 0,425

£ukta 0,195 0,466 0,483 0,454

Ma³dyty 0,196 0,630 0,575 0,554

Mi³akowo 0,196 0,548 0,466 0,460

Mi³om³yn 0,194 0,537 0,463 0,455

Mor¹g 0,193 0,542 0,427 0,431

Mr¹gowo 0,193 0,518 0,556 0,516

Nidzica 0,195 0,445 0,467 0,438

Olsztynek 0,193 0,426 0,476 0,440

Ostróda 0,195 0,549 0,606 0,557

Pasym 0,196 0,485 0,449 0,434

Piecki 0,196 0,512 0,714 0,625

Purda 0,197 0,507 0,479 0,460

Reszel 0,194 0,510 0,400 0,405

Sêpopol 0,193 0,590 0,402 0,424

Sorkwity 0,198 0,510 0,436 0,431

Srokowo 0,196 0,626 0,415 0,442

Stawiguda 0,199 0,519 0,503 0,479

Szczytno 0,200 0,495 0,465 0,448

Œwi¹tki 0,191 0,619 0,386 0,419

Œwiêtajno 0,199 0,508 0,651 0,580

Wielbark 0,193 0,526 0,485 0,468

Zalewo 0,194 0,613 0,648 0,601

Woj. ostro³êckie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Baranowo 0,147 0,451 0,420 0,403

Brañszczyk 0,663 0,418 0,573 0,540

Brok 0,144 0,429 0,530 0,474

Chorzele 0,145 0,426 0,142 0,204
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Czerwin 0,148 0,468 0,397 0,391

Czerwonka 0,658 0,452 0,449 0,460

D¹brówka 0,661 0,455 0,411 0,435

D³ugosiod³o 0,657 0,445 0,440 0,452

Goworowo 0,146 0,478 0,422 0,410

Jednorozec 0,147 0,480 0,451 0,431

Kadzid³o 0,147 0,443 0,595 0,523

Klembów 0,662 0,464 0,413 0,438

Krasnosielec 0,151 0,426 0,422 0,399

Krzynow³oga Ma³a 0,152 0,503 0,422 0,416

Lelis 0,144 0,482 0,593 0,530

£yse 0,148 0,431 0,506 0,458

Ma³kinia Górna 0,154 0,468 0,569 0,511

M³ynarze 0,143 0,502 0,422 0,415

Myszyniec 0,146 0,473 0,415 0,404

Obryte 0,654 0,476 0,537 0,527

Olszewo – Borki 0,151 0,465 0,451 0,428

Ostrów Mazowiecka 0,150 0,431 0,442 0,414

P³oniawy – Bramura 0,151 0,529 0,415 0,417

Przasnysz 0,149 0,497 0,395 0,396

Roz³ogi 0,144 0,531 0,440 0,434

Ró¿an 0,146 0,475 0,391 0,388

Rz¹œnik 0,663 0,491 0,440 0,463

Rzekuñ 0,147 0,506 0,575 0,523

Rzewnie 0,491 0,472 0,413 0,428

Somianka 0,491 0,514 0,404 0,431

Stary Lubotyñ 0,147 0,46 0,393 0,386

Sypniewo 0,148 0,504 0,411 0,408

Szelków 0,494 0,555 0,413 0,446

T³uszcz 0,487 0,441 0,404 0,414

Troszyn 0,151 0,447 0,395 0,385

W¹sewo 0,143 0,451 0,413 0,398

Wyszków 0,496 0,471 0,571 0,538

Zabrodzie 0,490 0,492 0,488 0,484

Zatory 0,146 0,502 0,546 0,502

Fundacja IUCN-Poland

66



Woj. suwalskie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Augustów 0,146 0,511 0,431 0,424

Baka³arzewo 0,142 0,505 0,393 0,396

Banie Mazurskie 0,147 0,556 0,424 0,429

Barg³ów Koœcielny 0,139 0,504 0,520 0,484

Bia³a Piska 0,144 0,524 0,449 0,439

Budry 0,140 0,606 0,406 0,427

Dubeninki 0,145 0,535 0,449 0,441

E³k 0,147 0,517 0,429 0,424

Filipów 0,146 0,493 0,391 0,392

Giby 0,142 0,398 0,601 0,517

Gi¿ycko 0,152 0,505 0,451 0,437

Go³dap 0,140 0,519 0,422 0,419

Jeleniewo 0,142 0,458 0,586 0,52

Kalinowo 0,141 0,572 0,536 0,510

Kowale Oleckie 0,144 0,529 0,438 0,432

Krasnopol 0,140 0,454 0,513 0,468

Kruklanki 0,143 0,525 0,483 0,463

Lipsk 0,142 0,481 0,583 0,523

Miko³ajki 0,143 0,495 0,690 0,600

Mi³ki 0,143 0,515 0,409 0,409

Nowinka 0,142 0,442 0,589 0,518

Olecko 0,139 0,515 0,402 0,404

Orzysz 0,142 0,440 0,614 0,535

Pisz 0,141 0,488 0,649 0,570

P³aska 0,143 0,368 0,537 0,466

Pozezdrze 0,141 0,504 0,458 0,441

Prostki 0,143 0,543 0,573 0,529

Przeroœl 0,140 0,471 0,518 0,475

Punsk 0,155 0,402 0,386 0,369

Raczki 0,140 0,538 0,411 0,415

Ruciane – Nida 0,150 0,475 0,741 0,632

Rutka – Tartak 0,140 0,457 0,482 0,447

Ryn 0,144 0,525 0,427 0,424

Sejny 0,145 0,374 0,425 0,389

Stare Juchy 0,142 0,489 0,420 0,411
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Suwa³ki 0,150 0,433 0,533 0,478

Sztabin 0,141 0,479 0,654 0,572

Szypliszki 0,145 0,486 0,472 0,447

Œwiêtajno 0,139 0,469 0,425 0,410

Wêgorzewo 0,142 0,582 0,433 0,440

Wieliczki 0,140 0,535 0,413 0,416

Wi¿ajny 0,149 0,441 0,565 0,502

Wydminy 0,144 0,346 0,416 0,377

Woj. ciechanowskie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Baboszewo 0,651 0,517 0,528 0,529

Bie¿uñ 0,128 0,476 0,588 0,524

Czernice Borowe 0,309 0,558 0,581 0,550

Dzia³dowo 0,299 0,602 0,489 0,495

Dzierz¹¿nia 0,642 0,521 0,386 0,431

Dzierzgowo 0,132 0,500 0,634 0,562

Glinojeck 0,133 0,475 0,695 0,599

Go³ymin – Oœrodek 0,645 0,582 0,386 0,444

Drudusk 0,147 0,597 0,601 0,561

Gzy 0,641 0,577 0,506 0,526

I³owo – Osada 0,137 0,514 0,605 0,545

Joniec 0,646 0,524 0,672 0,631

Karniewo 0,645 0,608 0,486 0,520

Krasne 0,654 0,565 0,386 0,441

Kuczbork – Osada 0,129 0,461 0,617 0,541

Lidzbark 0,135 0,468 0,720 0,615

Lipowiec Koœcielny 0,129 0,466 0,701 0,601

Lubowidz 0,136 0,354 0,713 0,585

Lutocin 0,130 0,488 0,719 0,618

Naruszewo 0,645 0,563 0,557 0,559

Nasielsk 0,646 0,539 0,521 0,529

Nowe Miasto 0,642 0,487 0,522 0,518

Ojrzeñ 0,642 0,452 0,560 0,536

Opinogóra Górna 0,652 0,616 0,551 0,567

P³oñsk 0,650 0,524 0,486 0,501
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P³oœnica 0,135 0,573 0,539 0,512

Pu³tusk 0,643 0,490 0,591 0,567

Raci¹¿ 0,138 0,482 0,570 0,513

Radzanów 0,129 0,465 0,666 0,576

Regimin 0,133 0,573 0,676 0,607

Rybno 0,136 0,408 0,642 0,547

Siemi¹tkowo Koziebrod 0,130 0,387 0,707 0,587

Sochocin 0,652 0,463 0,682 0,625

Soñsk 0,649 0,532 0,456 0,482

Strzegowo – Osada 0,130 0,452 0,713 0,606

Stupsk 0,136 0,460 0,513 0,469

Szreñsk 0,132 0,460 0,468 0,437

Szyd³owo 0,138 0,487 0,570 0,515

Œwiercze 0,651 0,580 0,386 0,444

Wieczfnia Koœcielna 0,129 0,462 0,632 0,552

Winnica 0,651 0,612 0,523 0,547

Wiœniewo 0,127 0,505 0,481 0,456

Za³uski 0,655 0,446 0,566 0,540

¯uromin 0,129 0,512 0,591 0,534

Woj. siedleckie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Bielany 0,152 0,597 0,549 0,525

Ceranów 0,144 0,510 0,733 0,634

Grêbków 0,657 0,556 0,519 0,532

Jab³onna Lacka 0,156 0,565 0,696 0,621

Jadów 0,659 0,464 0,577 0,552

Korczew 0,148 0,546 0,725 0,636

Korytnica 0,659 0,573 0,540 0,551

Kosów Lacki 0,155 0,542 0,669 0,597

Liw 0,660 0,595 0,628 0,617

£ochów 0,661 0,449 0,717 0,647

Miedzna 0,657 0,533 0,634 0,607

Przesmyki 0,153 0,602 0,561 0,535

Repki 0,146 0,587 0,577 0,542

Sabnie 0,153 0,590 0,528 0,509
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Sadowne 0,657 0,452 0,735 0,659

Soko³ów Podlaski 0,152 0,522 0,544 0,505

Sterdyñ 0,155 0,558 0,698 0,621

Stoczek 0,655 0,458 0,744 0,667

Wierzbno 0,654 0,559 0,561 0,562

Woj. toruñskie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Biskupiec Pomorski 0,214 0,499 0,657 0,583

Bobrowo 0,200 0,525 0,556 0,518

Brodnica 0,212 0,528 0,647 0,583

Brzozie 0,200 0,359 0,678 0,566

Górzno 0,206 0,489 0,724 0,627

Gr¹¿awy 0,204 0,462 0,622 0,550

Grodziczno 0,208 0,472 0,592 0,532

Jab³onowo Pomorskie 0,208 0,585 0,603 0,564

Kurzêtnik 0,208 0,490 0,602 0,543

Nowe Miasto Lubawskie 0,212 0,479 0,712 0,617

Œwiedziebnia 0,209 0,531 0,574 0,532

Zbiczno 0,207 0,460 0,778 0,658

Woj. elbl¹skie

Gmina
Kryteria Wariant

proporcjonalnyekonomiczne rolnicze ekologiczne

Braniewo 0,355 0,661 0,565 0,565

Dzierzgoñ 0,369 0,581 0,541 0,532

Frombork 0,359 0,663 0,662 0,634

Godkowo 0,183 0,623 0,563 0,543

Gronowo Elbl¹skie 0,367 0,672 0,541 0,552

Lelkowo 0,176 0,644 0,478 0,488

Markusy 0,362 0,637 0,561 0,558

Milejewo 0,364 0,596 0,687 0,637

M³ynary 0,359 0,644 0,627 0,605

Orneta 0,180 0,559 0,556 0,524

Pas³êk 0,356 0,611 0,542 0,538
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Pieniê¿no 0,179 0,631 0,561 0,543

P³oskinia 0,177 0,668 0,567 0,555

Rychliki 0,357 0,599 0,544 0,537

Stare Pole 0,364 0,624 0,481 0,499

Stary Dzierzgoñ 0,357 0,606 0,593 0,573

Stegna 0,364 0,682 0,531 0,547

Susz 0,176 0,570 0,586 0,547

Sztutowo 0,369 0,601 0,592 0,572

Tolkmicko 0,360 0,580 0,808 0,717

Wilczêta 0,176 0,673 0,605 0,583
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Edward MajewskiV.
Sieæ grup marketingowych
gospodarstw ekologicznych
1.
Wprowadzenie
Na rynku ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce zachodzi szczególny zwi¹zek przyczy-
nowo-skutkowy: ograniczony popyt nie stymuluje zwiêkszania poda¿y i powsta-
wania nowych gospodarstw ekologicznych, a ma³a poda¿, przy braku wystar-
czaj¹co aktywnych form promocji, w¹skim asortymencie i nie zawsze zadowa-
laj¹cej jakoœci oferowanej ¿ywnoœci nie jest atrakcyjna dla handlu detalicznego,
nie sprzyja rozwojowi kana³ów dystrybucyjnych i nie stymuluje wzrostu popytu.

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce jest ci¹gle niewielka. S¹ one przy
tym rozproszone na terenie ca³ego kraju, produkcja prowadzona jest w nich
przewa¿nie w ma³ej skali, a dominuj¹c¹ form¹ zbytu produktów jest sprzeda¿
bezpoœrednia na potrzeby lokalnego rynku.

¯ywnoœæ z gospodarstw ekologicznych dociera do konsumentów przez stosun-
kowo proste kana³y dystrybucji. Produkty ekologiczne najczêœciej sprzedawane
s¹ przez producentów bezpoœrednio na lokalnych targowiskach lub przez s³abo
rozwiniêt¹ sieæ detalicznych punktów sprzeda¿y, z³o¿on¹ g³ównie z niewielkich
sklepików oferuj¹cych oprócz produktów z gospodarstw ekologicznych równie¿
oznakowan¹ niezgodnie z prawem tzw. zdrow¹ ¿ywnoœæ.

Rolnicy z gospodarstw ekologicznych ze wzglêdu na wymóg prowadzenia wie-
lostronnej produkcji, a tak¿e ze wzglêdu na ma³¹ skalê produkcji i w¹ski rynek
zbytu jedynie czêœæ wytwarzanych produktów sprzedaj¹ jako ¿ywnoœæ ekolo-
giczn¹. Pozosta³a czêœæ zbywana jest po cenach produktów konwencjonalnych.
Dostarczanie na rynek niewielkich jednorazowo partii towaru podnosi jedno-
stkowe koszty transportu i ogranicza mo¿liwoœæ docierania do bardziej atrakcyj-
nych rynków zbytu. Dodajmy, ¿e czêsto niewystarczaj¹ca jakoœæ produktów eko-
logicznych i opakowañ, a tak¿e brak dzia³añ promocyjnych nie sprzyjaj¹ zdoby-
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waniu rynku i konsumentów. Taka sytuacja ma niekorzystny wp³yw na mo¿li-
woœæ rozwoju ca³ego rynku ¿ywnoœci ekologicznej, a tak¿e na ekonomiczn¹ efek-
tywnoœæ gospodarstw produkuj¹cych metodami ekologicznymi.

W daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci nie nale¿y oczekiwaæ radykalnego wzrostu
popytu na produkty z gospodarstw ekologicznych. Wynika to zarówno z nie-
wielkiej zamo¿noœci konsumentów w Polsce, jak i z dotychczasowych trendów
tempa przyrostu zapotrzebowania na ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Podobnie trudno
spodziewaæ siê szybkiego przyrostu liczby gospodarstw ekologicznych i istotnie
zwiêkszonej poda¿y.

Nasuwa siê zatem pytanie, jakie s¹ perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego w Polsce. Jakie szanse znalezienia lepszego ni¿ dot¹d miejsca na rynku
¿ywnoœci maj¹ rolnicy, którzy obecnie produkuj¹ metodami ekologicznymi?

Niezale¿nie od tego jak optymistycznie czy te¿ pesymistycznie ocenimy poten-
cjalne zapotrzebowanie na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ w Polsce, mo¿na stwierdziæ, ¿e
istniej¹ce obecnie mo¿liwoœci sprzeda¿y produktów ekologicznych nie s¹ w pe³ni
wykorzystane przez rolników. Wydaje siê zatem, ¿e nie maj¹ racji ci producenci,
którzy wycofuj¹ siê ze stosowania ekologicznych metod produkcji i nie odna-
wiaj¹ certyfikatów, argumentuj¹c tym, ¿e trudny jest zbyt produktów, a dochody
z produkcji ekologicznej niskie.

Nale¿a³oby raczej poszukiwaæ przyczyn, dla których czêœæ producentów ¿ywno-
œci ekologicznej nie radzi sobie na rynku i nie osi¹ga satysfakcjonuj¹cych docho-
dów oraz znajdowaæ sposoby rozwi¹zania istniej¹cych problemów.

W tych warunkach organizowanie siê rolników z gospodarstw produkuj¹cych
metodami ekologicznymi w grupy marketingowe jest obecnie niew¹tpliwie naj-
wa¿niejszym sposobem na wzmocnienie pozycji tych producentów na rynku.
Grupowa dystrybucja produktów ekologicznych mo¿e przynieœæ rolnikom wiele
korzyœci, takich jak poszerzenie asortymentu produktów dostarczanych do poje-
dynczych odbiorców, mo¿liwoœæ jednorazowych dostaw wiêkszych partii
towaru, sprzyjaj¹ca sprzeda¿y na bardziej atrakcyjne, odleg³e rynki zbytu, czy
te¿ ³atwiejsze podjêcie uszlachetniania lub wstêpnego przetwarzania produktów
ekologicznych.

Zespo³owy marketing prowadzony przez rolników z gospodarstw ekologicznych
powinien u³atwiæ im odgrywanie bardziej aktywnej roli na rynku, lepsze zrozu-
mienie konsumentów oraz skuteczniejsze dzia³anie w dystrybucji produktów
ekologicznych.

Oprócz spodziewanych, krótkoterminowych korzyœci ekonomicznych mo¿na
oczekiwaæ, ¿e w dalszej perspektywie zorganizowane dzia³anie rolników mog³o-
by równie¿ istotnie przyczyniæ siê do rozwoju rynku ¿ywnoœci ekologicznej.

Rynek ¿ywnoœci w Polsce zmienia siê w szybkim tempie. Dzia³aj¹ na nim nowe
podmioty gospodarcze — rozwijaj¹ siê przede wszystkim sieci wielkich super-
marketów, zmienia siê charakter powi¹zañ miêdzy producentami surowców
i ¿ywnoœci a innymi ogniwami ³añcuchów dystrybucyjnych. Inne ni¿ dotychczas
staj¹ siê równie¿ zachowania konsumentów.
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Czy oznacza to, ¿e na wspó³czesnym rynku nie ma miejsca dla rolników
z ma³ych gospodarstw, w tym produkuj¹cych na ma³¹ skalê rolników z gospo-
darstw ekologicznych?

Niekoniecznie. Ci¹gle jeszcze “stare” przyzwyczajenia i tradycyjne formy organi-
zacji charakteryzowaæ bêd¹ ma³e, lokalne rynki. Jednak¿e producenci, którzy
chcieliby zaj¹æ silniejsz¹, trwalsz¹ pozycjê na rynkach ¿ywnoœci, równie¿ ¿ywno-
œci ekologicznej, musz¹ coraz bardziej dostosowywaæ siê do nowych warunków
gry rynkowej. Wymaga to od nich zast¹pienia dotychczasowych form dzia³ania
bardziej aktywnymi zachowaniami na rynku.

Wspó³praca rolników z gospodarstw ekologicznych w grupach marketingowych
z pewnoœci¹ u³atwi³aby im zrealizowanie tego celu.

2.
Ogólna koncepcja sieci grup marketingowych
W ramach projektu fundacji IUCN i Avalon podjêto prace zmierzaj¹ce do utwo-
rzenia czterech grup marketingowych rolników z gospodarstw ekologicznych
z pó³nocno-wschodniego rejonu Polski.

Po³o¿enie geograficzne trzech z tych grup mo¿na okreœliæ przez najbli¿sze im
wiêksze oœrodki miejskie: Brodnica, Olsztyn i Rajgród. Czwart¹ grupê stanowi¹
rolnicy zamieszkali nad rzek¹ Biebrz¹, na obrze¿ach Biebrzañskiego Parku Naro-
dowego — w rejonie o szczególnych wartoœciach przyrodniczych i walorach
turystycznych.

W pierwszej, przygotowawczej fazie projektu, po przeprowadzeniu niezbêdnych
analiz gospodarstw, rynków zbytu i okreœleniu dotychczasowych kana³ów dys-
trybucji, opracowana zosta³a ogólna koncepcja organizacji grup marketingowych,
po czym dla ka¿dej z grup sporz¹dzono szczegó³owy biznesplan. W realizacji tej
fazy prac wyró¿niæ mo¿na kolejne etapy:
1) identyfikacjê grup i rolników zainteresowanych wspó³prac¹;
2) charakterystykê gospodarstw;
3) analizê istniej¹cych i potencjalnych rynków zbytu;
4) dyskusjê z rolnikami: cele i zasady funkcjonowania grup marketingowych,

plany rolników;
5) opracowanie ogólnej koncepcji grup marketingowych;
6) przygotowanie wstêpnej wersji biznesplanów;
7) dyskusjê z rolnikami: prezentacja ogólnej koncepcji i wstêpnych biznespla-

nów;
8) weryfikacjê za³o¿eñ i opracowanie ostatecznej wersji biznesplanów.

Wstêpne analizy wykaza³y istotne zró¿nicowania miêdzy poszczególnymi gru-
pami, zarówno ze wzglêdu na organizacjê gospodarstw, sytuacjê finansow¹
i doœwiadczenia rolników, jak i warunki rynkowe.

Gospodarstwa z rejonu Brodnicy s¹ przeciêtnie najmniejsze obszarowo. Ze
wzglêdu na ma³¹ wielkoœæ gospodarstw, jak i dogodne po³o¿enie wzglêdem
kilku miast stanowi¹cych bliskie rynki zbytu, rolnicy ukierunkowani s¹ na pro-
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dukcjê warzyw. Cz³onkowie tej grupy zarazem najd³u¿ej prowadz¹ gospodar-
stwa z certyfikatem produkcji ekologicznej.

Gospodarstwa z grupy olsztyñskiej pomimo korzystnego po³o¿enia w rejonie
turystycznym, blisko potencjalnie du¿ego rynku zbytu na produkty ekologiczne,
jakim jest miasto Olsztyn, nastawione s¹ g³ównie na uprawê zbó¿. Mniejszy
udzia³ w ich strukturze produkcji stanowi¹ warzywa i ziemniaki, na które jest
obecnie najwiêksze zapotrzebowanie. Wynika to z du¿ej powierzchni i ekstensy-
wnej organizacji tych gospodarstw.

Gospodarstwa nale¿¹ce do grupy „Rajgród” cechuje wysoki udzia³ u¿ytków zie-
lonych w strukturze u¿ytków rolnych. Poszczególne gospodarstwa ró¿ni¹ siê
pod wzglêdem struktury produkcji. S¹ one wielostronne, ale w ka¿dym daje siê
wyró¿niæ nastawienie na okreœlon¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Gospodarstwa z tej
grupy s¹ znacznie rozproszone na rozleg³ym obszarze. Du¿e odleg³oœci miêdzy
nimi stanowi¹ ograniczenie w rozwoju takich form dzia³alnoœci, które wymagaj¹
systematycznych, czêstych kontaktów miêdzy rolnikami.

Czwart¹ grupê stanowi¹ rolnicy z jednej wsi w rejonie Biebrzy. Wszyscy ukie-
runkowani s¹ na produkcjê mleka. Rolnicy z tej grupy nie produkuj¹ dotychczas
metodami ekologicznymi. W projekcie za³o¿ono, ¿e nast¹pi przestawienie na
metody ekologiczne i certyfikacja tych gospodarstw.

Opiaraj¹c siê na wstêpnych analizach stworzono ogóln¹ koncepcjê utworzenia
sieci czterech grup marketingowych, z których ka¿da ze wzglêdu na istniej¹ce
uwarunkowania ma byæ wyraŸnie wyspecjalizowana w prowadzeniu grupowej
dzia³alnoœci. S¹ to:
1) grupa „Brodnica” — przechowalnictwo i uszlachetnianie warzyw;
2) grupa „Rajgród” — ubój i sprzeda¿ ¿ywca wo³owego i wieprzowego;
3) grupa „Olsztyn” — przetwórstwo zbó¿ i produkcja pasz;
4) grupa „Brzostowo” — przetwórstwo mleka.

Przyjêto jednoczeœnie, ¿e mo¿liwa jest kooperacja miêdzy poszczególnymi gru-
pami czy te¿ cz³onkostwo pojedynczych rolników w dowolnej grupie.

3.
Projekty grup marketingowych
Objaœnienia ogólne
Dla ka¿dej z grup gospodarstw opracowano projekt organizacji grupy marketin-
gowej, a po dyskusji z rolnikami skonstruowano biznesplan. Przyjêto, ¿e grupy
marketingowe bêd¹ mia³y charakter organizacji spó³dzielczych, z równymi pra-
wami wszystkich cz³onków grupy. Szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce formy
prawnej, jak i struktury organizacyjnej grup bêd¹ ustalone wspólnie z rolnikami
w fazie realizacji projektów.

W opracowaniu biznesplanów pocz¹tkowe za³o¿enia autorów zweryfikowano po
dyskusji z rolnikami, uwzglêdniaj¹c m.in. ich znajomoœæ lokalnych rynków
i mo¿liwoœci lokalizacji planowanych procesów przetwórczych.
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W planach finansowych za³o¿ono sukcesywny wzrost sprzeda¿y, mo¿liwy do
osi¹gniêcia przede wszystkim przez dostosowanie struktury produkcji w gospo-
darstwach. W rachunku przep³ywów i wyniku finansowym d¹¿y siê do maksy-
malizacji cen otrzymywanych przez rolników za produkty dostarczane do
wspólnej sprzeda¿y. W ka¿dym roku planu finansowego ceny kalkulowano za
pomoc¹ optymalizacyjnej funkcji Solver, w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. Ceny
ustalano na poziomie umo¿liwiaj¹cym po uwzglêdnieniu pozosta³ych kosztów
operacyjnych osi¹gniêcie minimalnego zysku, zapewniaj¹cego sp³aty kredytów
i ewentualne inwestycje rozwojowe. Wartoœæ sprzeda¿y w planie finansowym
obliczono wg cen zbytu produktów ekologicznych z 1998 r. Dla produktów, któ-
rych nie ma na rynku ¿ywnoœci ekologicznej, np. miêsa wo³owego i wieprzo-
wego, aktualne ceny produktów z konwencjonalnej produkcji podwy¿szono
o premiê w wysokoœci 30%.

W rachunku przep³ywów pieniê¿nych przewidziano wniesienie przez rolników
niewielkich wp³at jako wk³adów cz³onkowskich. Ich wielkoœæ jest zró¿nicowana
w poszczególnych biznesplanach w zale¿noœci od potrzeb finansowania pocz¹t-
kowej fazy dzia³alnoœci grup, z uwzglêdnieniem planowanych inwestycji i mo¿li-
woœci ich kredytowania. W odniesieniu do kredytów inwestycyjnych za³o¿ono
oprocentowanie wg stawek jak dla kredytów preferencyjnych (5,5% w stosunku
rocznym).

Podkreœliæ nale¿y, ¿e w biznesplanach wszystkich grup marketingowych wynik
finansowy nie mo¿e byæ podstaw¹ oceny efektywnoœci uzyskanych rozwi¹zañ.
Przyjêto bowiem zasadê minimalizacji zysku do takiego poziomu, który jest nie-
zbêdny do zapewnienia sp³at kredytów i finansowania inwestycji. W miarê
zmniejszania siê obci¹¿eñ finansowych grupy, zysk jest realizowany w formie
cen otrzymywanych przez rolników za dostarczone surowce.

Charakterystyka gospodarstw
W tabelach 1–4 zestawiono podstawowe dane ilustruj¹ce strukturê i wielkoœæ pro-
dukcji w gospodarstwach inicjuj¹cych oraz organizacjê grup marketingowych.

Œrednia powierzchnia gospodarstwa w ca³ej zbiorowoœci wynosi 21 ha u¿ytków
rolnych i waha siê od 13 ha (grupa warzywna) do 39 ha (grupa zbo¿owa), przy
rozpiêtoœci obszaru pojedynczych gospodarstw w od 3,44 ha do 113 ha.

Zró¿nicowana jest w poszczególnych gospodarstwach powierzchnia trwa³ych
u¿ytków zielonych i obsada inwentarza.

£¹czn¹ wielkoœæ produkcji z tych ga³êzi produkcji, które maj¹ stanowiæ podstawê
dzia³alnoœci poszczególnych grup marketingowych przyjêto jako wyjœciow¹ do
okreœlenia prognozy sprzeda¿y w biznesplanach. Za³o¿ono przy tym, ¿e utrzy-
muj¹c wielostronny charakter gospodarstwa ekologicznego mo¿liwe jest, w wiê-
kszoœci gospodarstw takie dostosowanie struktury produkcji, które umo¿liwi
zwiêkszenie rozmiarów dzia³alnoœci produkcyjnej stanowi¹cej przedmiot specja-
lizacji grup marketingowych.
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4.
Organizacja grupy marketingowej „Brodnica“
Charakterystyka grupy „Brodnica“
Ze wzglêdu na strukturê produkcji, po³o¿enie gospodarstw w pobli¿u kilku
miast stanowi¹cych potencjalne rynki zbytu oraz dotychczasowe doœwiadczenia
i preferencje rolników zdecydowano, ¿e grupa marketingowa „Brodnica” specja-
lizowaæ siê bêdzie w przechowywaniu, uszlachetnianiu i dystrybucji warzyw.

Zaplanowano inwestycje dotycz¹ce budynku przechowalni, niezbêdne wyposa-
¿enie i samochód dostawczy. Wartoœæ i harmonogram inwestycji za³o¿one w pla-
nie finansowym s¹ nastêpuj¹ce:

• budynek przechowalni 125 000 z³ marzec/kwiecieñ 1999 r.

• urz¹dzenia (czyszczenie, sortowanie,
pakowanie)

21 000 z³ maj/czerwiec 1999 r.

• samochód dostawczy 34 000 z³ wrzesieñ 1999 r.

razem wartoœæ inwestycji 180 000 z³

Rolnicy rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ zakupienia nieu¿ytkowanego, po³o¿onego w naj-
bli¿szej okolicy, budynku magazynowego, który po niezbêdnej adaptacji mo¿e
byæ wykorzystany jako przechowalnia warzyw. Alternatyw¹ jest budowa prze-
chowalni na dzia³ce wydzielonej przez jednego z cz³onków grupy. Szacowane
koszty w obu przypadkach s¹ podobne.

W rachunku finansowym za³o¿ono, ¿e inwestycja sfinansowana zostanie z kre-
dytu (130 000 z³), z udzia³em w³asnym rolników w wysokoœci 32 000 z³.

Na obecnym etapie planowania nierozstrzygniêta zosta³a jeszcze forma prawna
powstaj¹cej grupy marketingowej, do póŸniejszych rozstrzygniêæ pozostawiono
te¿ strukturê organizacyjn¹ i zakres odpowiedzialnoœci cz³onków grupy. Wy³o-
niony wczeœniej lider grupy bêdzie pe³ni³ nadal tê rolê, do czasu utworzenia for-
malnej organizacji i okreœlenia systemu zarz¹dzania.

Rynki i kana³y dystrybucji
W przesz³oœci g³ównym rynkiem zbytu dla rolników z rejonu Brodnicy by³a
Warszawa. Wraz z rozwojem gospodarstw ekologicznych na Mazowszu i nasile-
niem siê konkurencji na w¹skim ci¹gle rynku, dostawy z Brodnicy na rynek war-
szawski, g³ównie ze wzglêdu na wy¿sze koszty transportu, sta³y siê nieop³acal-
ne. Obecnie rolnicy zaopatruj¹ przede wszystkim rynek lokalny.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e w krótkim okresie nie nast¹pi szybki przyrost liczby gospo-
darstw ekologicznych, a spodziewany popyt na ekologiczne ziemniaki i warzy-
wa na rynkach w Brodnicy i Toruniu mo¿e byæ nawet wy¿szy ni¿ potencja³ pro-
dukcyjny grupy. Dlatego te¿ w biznesplanie za³o¿ono, ¿e grupa „Brodnica”
bêdzie zorientowana na zaopatrzenie rynku lokalnego, je¿eli nie zostan¹ znale-
zione bardziej atrakcyjne rynki lub nie nast¹pi znacz¹cy wzrost skali i wielkoœci
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produkcji w grupie marketingowej. Rozpatrywan¹ alternatyw¹ by³a produkcja
warzyw dla pobliskiego zak³adu przetwórstwa warzyw z produkcji ekologicznej.
Uznano jednak, ¿e sprzeda¿ warzyw do bezpoœredniej konsumpcji, przez pod-
niesienie wartoœci (czyszczenie, pakowanie itp.), bêdzie bardziej op³acalna dla
rolników. Istnieje jednak mo¿liwoœæ sprzeda¿y do zak³adu przetwórstwa ewen-
tualnych nadwy¿ek.

Kana³y dystrybucji rolników nale¿¹cych do grupy „Brodnica” s¹ obecnie bardzo
proste. Przy stosunkowo ma³ej wielkoœci produkcji warzywa z gospodarstw rol-
ników nale¿¹cych do grupy s¹ w wiêkszoœci dostarczane do sklepów lub na tar-
gowisko w Brodnicy. Znacz¹ca czêœæ produkcji z gospodarstw, g³ównie ¿ywiec,
sprzedawana jest do tradycyjnych odbiorców jako produkty konwencjonalne, bez
premii za stosowanie metod ekologicznych.

W planie marketingowym dla grupy nie jest przewidywana istotna rozbudowa
kana³ów dystrybucji (rys. 1).

W okresie objêtym biznesplanem omawiana grupa marketingowa bêdzie dostar-
czaæ ziemniaki i warzywa do punktów sprzeda¿y detalicznej. W zale¿noœci od
zmian popytu, przyrostu wielkoœci produkcji oraz mo¿liwoœci powiêkszenia
grupy marketingowej i skali prowadzonych operacji mo¿e okazaæ siê konieczne
znalezienie nowych odbiorców i rynków zbytu.
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Rys. 1. Planowane i alternatywne rynki i kana³y dystrybucji dla grupy marketingowej
„Brodnica”
Planned alternative markets and distribution channels for the “Brodnica”
marketing group



Plan finansowy

Sprzeda¿. Plan sprzeda¿y ustalono na podstawie deklarowanego przez ka¿dego
z rolników odsetka produkowanych ziemniaków i warzyw przeznaczonego do
wspólnego przechowywania i dystrybucji.

W pierwszym roku biznesplanu przewidywana sprzeda¿ wynosi 398 ton.
W kolejnym roku realizacji projektu wzrasta do 511 ton, a docelowo do 641 ton
w 2004 r. Za³o¿ono, ¿e cz³onkowie grupy zwiêksz¹ udzia³ warzyw w strukturze
zasiewów w swoich gospodarstwach. Dalszy wzrost wielkoœci sprzeda¿y mo¿-
liwy by³by przez powiêkszenie powierzchni gospodarstw lub przyjêcie do grupy
marketingowej nowych cz³onków. By³oby to korzystne ze wzglêdu na zwiêksze-
nie obrotów i poprawê ekonomicznej efektywnoœci dzia³ania grupy.

Lista produktów, która uwzglêdnia planowan¹ przez rolników strukturê produ-
kcji i zapotrzebowanie konsumentów, obejmuje:
1) produkty do przechowywania: ziemniaki, cebula, buraki æwik³owe, marchew,

kapusta;
2) produkty do natychmiastowej sprzeda¿y: truskawki, ogórki, inne œwie¿e

warzywa uprawiane w ma³ej skali.

Najwiêkszy udzia³ w strukturze sprzeda¿y bêd¹ mia³y kapusta (56%), ziemniaki
(26%) i marchew (11%).

Marketing-mix. Szczegó³y planu marketingowego, w tym za³o¿enia akcji promo-
cyjnej, ustalone zostan¹ w drugiej fazie realizacji projektu i uwzglêdniaæ bêd¹
ewentualne zmiany w sytuacji rynkowej. Ze wzglêdu na potrzeby sporz¹dzenia
planu finansowego przyjête zosta³y podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce poszczegó-
lnych elementów „mieszanki marketingowej”:

• produkt — w projekcie przewiduje siê proste sposoby podnoszenia wartoœci
produktów, oprócz przechowywania takie, jak: czyszczenie, sortowanie i pako-
wanie. Przyjmuj¹c, ¿e na obecnym etapie rozwoju rynku produktów ekologicz-
nych opakowanie jest mniej wa¿nym czynnikiem oddzia³ywania na konsu-
mentów, zak³ada siê stosowanie tradycyjnych, mo¿liwie najtañszych opako-
wañ;

• cena — przeciêtne ceny hurtowe zbytu warzyw ustalono na podstawie cen
uzyskiwanych w ostatnim roku przez rolników oraz ceny kszta³tuj¹ce siê na
ró¿nym poziomie na poszczególnych rynkach (m.in. warszawskim) w latach
1997–1998;

• miejsce — g³ównym odbiorc¹ warzyw bêd¹ sklepy w lokalnych oœrodkach
miejskich — Brodnicy i Toruniu; po¿¹dane bêdzie zawarcie d³ugoterminowych
umów z w³aœcicielami sklepów, transport zapewni¹ rolnicy — cz³onkowie
grupy marketingowej, wykorzystuj¹c do tego samochód dostawczy planowany
w wydatkach inwestycyjnych; przy odpowiednim zwiêkszeniu wielkoœci
sprzeda¿y, umo¿liwiaj¹cej obni¿enie jednostkowych kosztów transportu, eko-
nomicznie uzasadniona mo¿e byæ sprzeda¿ na bardziej odleg³ych, potencjalnie
bardziej atrakcyjnych rynkach.
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• promocja — jako podstawowe œrodki promocji bêd¹ stosowane ulotki infor-
macyjne, oznakowanie produktów (opakowañ) oraz okazjonalne prezentacje
grupy w lokalnych mediach. Ma³a wielkoœæ sprzeda¿y i ograniczony terytorial-
nie rynek nie wymagaj¹ podejmowania bardziej zaawansowanych i kosztow-
nych akcji promocyjnych.

Parametry i wyniki planu finansowego. Plan finansowy oparto na nastê-
puj¹cych za³o¿eniach:

• ceny zbytu warzyw okreœlono na poziomie cen hurtowych produktów ekologi-
cznych, natomiast ceny zakupu od rolników wyliczono zgodnie z ogóln¹
zasad¹ minimalizacji zysku, na rzecz mo¿liwie najwy¿szych cen, jakie mog¹
otrzymaæ rolnicy za produkty dostarczone do grupy marketingowej, po uwz-
glêdnieniu wszystkich kosztów dzia³alnoœci i sp³at kredytów; ceny zbytu
i skupu warzyw od rolników oraz wielkoœæ sprzeda¿y grupy marketingowej
„Brodnica” zestawiono w tabeli 5;

• kredyt na inwestycje (130 000 z³) sp³acany bêdzie w okresie 4 lat. Za³o¿ono
oprocentowanie kredytu na warunkach kredytów preferencyjnych (5,5%);

• przy sporz¹dzeniu planu finansowego zastosowano ceny sta³e z 1998 r.,
z wyj¹tkiem tych parametrów ekonomicznych (np. ceny zakupu surowców od
rolników), których zmiennoœæ jest uzasadniona.

Wyniki finansowe dzia³alnoœci grupy marketingowej „Brodnica” zamieszczono
w tabeli 6.

Zgodnie z przedstawion¹ wczeœniej zasad¹ zysk osi¹gany przez grupê marketin-
gow¹ za³o¿ono niski, na takim poziomie, by zapewnia³ sp³atê kredytów i sfinan-
sowanie niezbêdnych nak³adów inwestycyjnych. Przy zmniejszaj¹cym siê
wyniku finansowym, w miarê sp³aty zobowi¹zañ finansowych grupy, podno-
szone s¹ natomiast ceny zakupu surowców od rolników.
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Tabela 6. Struktura kosztów i zysk [z³] w grupie marketingowej „Brodnica”
Cost and profit structure [z³] of „Brodnica” marketing group

Wyszczególnienie 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

Sprzeda¿ 297958 327754 360529 396582 436240 479864

Koszty zmienne 257653 245262 287819 337809 392147 437463

Koszty sta³e 15274 39807 40170 40728 41114 42980

Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 25031 42684 32540 8046 2980 -579

Podatek 9011 14513 10413 5414 0 0

Zysk Netto 16020 28172 22127 12632 2980 -579

Stopa podatku dochodowego (%) 36 34 32 30 30 30
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5.
Organizacja grupy marketingowej „Rajgród“
Koncepcja przedsiêwziêcia i charakterystyka gospodarstw
Grupa producentów ekologicznych z rejonu Rajgrodu liczy 8 rolników. Gospo-
darstwa rozrzucone s¹ na du¿ym obszarze, odleg³oœci miêdzy pojedynczymi
gospodarstwami siêgaj¹ 100 km. Utrudnia to wspó³pracê rolników i ogranicza
zakres racjonalnych form dzia³ania grupy marketingowej.

W przesz³oœci rolnicy z grupy „Rajgród” podjêli inicjatywê utworzenia grupy
marketingowej, po³¹czon¹ z otwarciem sklepu z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, ale
z ró¿nych powodów przedsiêwziêcie to zakoñczy³o siê niepowodzeniem. Niedo-
bre doœwiadczenia z przesz³oœci s¹ powodem tego, ¿e rolnicy odnosz¹ siê
z rezerw¹ do podjêcia ponownie pomys³u dzia³añ zespo³owych.

Ze wzglêdu na te ograniczenia, a tak¿e naturalne warunki gospodarowania
(wysoki udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych) rolnikom zaproponowano prost¹
formê wspó³pracy. Grupa marketingowa specjalizowa³aby siê w sprzeda¿y miêsa
wo³owego i wieprzowego z uboju ¿ywca pochodz¹cego z gospodarstw rolników,
cz³onków grupy.

Gospodarstwa producentów z grupy „Rajgród” charakteryzuje na ogó³ stosun-
kowo du¿a, powierzchnia (œrednio 21 ha dla 7 gospodarstw). W strukturze u¿yt-
ków rolnych dominuj¹ trwa³e u¿ytki zielone, które stanowi¹ œrednio ponad 50%
u¿ytków rolnych.

G³ównym Ÿród³em przychodów z produkcji roœlinnej jest sprzeda¿ niewielkich
iloœci warzyw, ziemniaków oraz zbó¿ i nasion roœlin str¹czkowych. W produkcji
zwierzêcej najwiêksz¹ wartoœæ osi¹ga sprzeda¿ mleka. W ka¿dym gospodarstwie
produkowany jest tak¿e ¿ywiec wo³owy i wieprzowy.

Przy obecnej strukturze produkcji i naturalnych warunkach sprzyjaj¹cych prowa-
dzeniu produkcji rolniczej w gospodarstwach z grupy „Rajgród”, specjalizacja
w chowie byd³a i trzody z przeznaczeniem na sprzeda¿ w postaci pó³tusz
wydaje siê byæ przedsiêwziêciem najbardziej racjonalnym i najmniej ryzykow-
nym dla rolników. W celu osi¹gniêcia niezbêdnej „masy krytycznej” sprzeda¿y,
mo¿liwe jest zwiêkszenie produkcji ¿ywca w krótkim okresie, a tak¿e powiêksze-
nie wielkoœci sprzeda¿y przez wspó³pracê z rolnikami z innych grup, którzy
w swoich gospodarstwach równie¿ prowadz¹ chów byd³a i trzody chlewnej.

W przedstawionej rolnikom koncepcji organizacji grupy marketingowej
za³o¿ono, ¿e ¿ywiec produkowany w poszczególnych gospodarstwach bêdzie
dostarczany do us³ugowego uboju wg opracowanego harmonogramu, a nastêp-
nie sprzedawany w postaci pó³tusz. Takie rozwi¹zanie nie wymaga jakichkol-
wiek inwestycji w œrodki trwa³e i nie zawiera ¿adnego ryzyka dla rolników ucze-
stnicz¹cych w przedsiêwziêciu. Podstawowym wymogiem jest sprawna organi-
zacja i dostarczanie ¿ywca do uboju zgodnie z rygorystycznie przestrzeganym
harmonogramem.
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Mimo to rolnicy sceptycznie odnieœli siê do projektu. Wynika to zapewne z nega-
tywnych doœwiadczeñ z dzia³alnoœci grupy marketingowej w przesz³oœci i obaw
co do mo¿liwoœci odniesienia sukcesu w nowym przedsiêwziêciu.

Organizacja i plan inwestycji

W biznesplanie przyjêto, ¿e 8 rolników tworzy grupê inicjatywn¹ w celu za³o¿e-
nia grupy marketingowej „Rajgród”. W przypadku realizacji przedsiêwziêcia
nale¿y jednoczeœnie zachêcaæ rolników do zwiêkszenia liczebnoœci grupy i poten-
cja³u produkcyjnego, oferuj¹c cz³onkostwo innym rolnikom ekologicznym.

Przeznaczenie wiêkszej liczby zwierz¹t do uboju i zwiêkszenie masy sprzedawa-
nego miêsa stanowi³oby istotny czynnik podniesienia rentownoœci, u³atwiaj¹cy
rozwój rynku.

Wstêpnie przyjête podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce logistyki przedsiêwziêcia,
przewiduj¹ podjêcie dzia³añ przez grupê marketingow¹ wg nastêpuj¹cego ogól-
nego schematu:
1) wybór koordynatora dzia³alnoœci grupy;
2) ustalenie liczby zwierz¹t do uboju i sprzeda¿y na podstawie indywidualnych

deklaracji rolników;
3) wybór ubojni oraz okreœlenie potencjalnych odbiorców pó³tusz;
4) opracowanie harmonogramu dostaw zwierz¹t do us³ugowego uboju;
5) transport pó³tusz.
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W celu zapewnienia sprawnej organizacji dostaw ¿ywca i kontroli realizacji
sprzeda¿y niezbêdne by³oby usprawnienie systemu komunikowania siê rolni-
ków, co jest mo¿liwe, przy niewielkich kosztach, z wykorzystaniem telefonów
komórkowych. Przy za³o¿onej koncepcji dzia³ania grupy nie s¹ wymagane ¿adne
inwestycje w œrodki trwa³e.

W planie finansowym za³o¿ono zgromadzenie 8000 z³ na zapocz¹tkowanie dzia-
³alnoœci grupy z udzia³ów cz³onkowskich.

Rynek i dystrybucja
W Polsce nie powsta³ jeszcze rynek miêsa z produkcji ekologicznej. Podkreœlaj¹
to rolnicy i wykorzystuj¹, jako argument przeciwko opracowanej koncepcji
dzia³alnoœci grupy marketingowej. W œwietle przeprowadzonych badañ rynko-
wych wydaje siê jednak, ¿e nie jest to ograniczenie, a wrêcz przeciwnie, szansa
na znalezienie atrakcyjnej niszy rynkowej. Badani konsumenci ¿ywnoœci ekologi-
cznej stawiaj¹ miêso i wyroby miêsne na pierwszym miejscu wœród tych prod-
uktów, których ich zdaniem brakuje na rynku. Ponadto, przy braku konkurencji,
podjêcie tej dzia³alnoœci stwarza dogodne szanse zaistnienia na rynku i osi¹gniê-
cie zak³adanego poziomu sprzeda¿y z zastosowaniem odpowiedniej promocji.

W gospodarstwach ekologicznych produkcja ¿ywca stanowi najczêœciej dzia³al-
noœæ uboczn¹. ¯ywiec, poza sprzeda¿¹ bezpoœredni¹, w niewielkiej skali, sprze-
dawany jest na warunkach skupu zwierz¹t z produkcji konwencjonalnej.

Wstêpne rozeznanie na rynku warszawskim wskazuje na mo¿liwoœæ znalezienia
odbiorcy pó³tusz w sieci handlu detalicznego. Zakup pó³tusz i porcjowanie ich
jest praktyk¹ stosowan¹ powszechnie przez wiêksze sklepy.

Potencjalnym odbiorc¹ miêsa z ekologicznej produkcji s¹ równie¿ restauracje lub
sto³ówki.

Plan finansowy
Sprzeda¿. Sprzeda¿ pó³tusz w poszczególnych miesi¹cach zaplanowano na ca³y
okres biznesplanu, zak³adaj¹c wzrost sprzeda¿y z 20,8 ton (12,4 ton wo³owiny
i 8,4 ton wieprzowiny) do 55,5 ton w roku 2003 (27,5 ton wo³owiny i 28,3 ton
wieprzowiny). Wielkoœæ sprzeda¿y w kolejnych latach biznesplanu przedsta-
wiono w tabeli 7.

Przyjêto, ¿e wzrost sprzeda¿y osi¹gniêty zostanie przez odpowiednie dostosowa-
nie gospodarstw cz³onków grupy i zwiêkszenie pog³owia zwierz¹t, a tak¿e przez
powiêkszenie grupy o nowych cz³onków. Istnieje przy tym mo¿liwoœæ kooperacji

Sieæ grup marketingowych gospodarstw ekologicznych

89

Tabela 7. Sprzeda¿ pó³tusz [t] przez grupê marketingow¹ „Rajgród”
Sales [t[ of swine half-carcasses by the „Rajgród” marketing group

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.

Pó³tusze wo³owe 12 375 15 125 20 625 23 375 27 500 27 500

Pó³tusze wieprzowe 8400 10 500 17 500 22 400 28 000 28 000



z rolnikami z innych grup marketingowych. Szczególnie op³acalne mog³oby byæ
powi¹zanie z omawian¹ dalej grup¹ zbo¿ow¹ „Olsztyn”, ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ wzajemnej sprzeda¿y zbó¿ i zakupu mieszanek pasz treœciwych. Rolnicy
z grupy olsztyñskiej mogliby zarazem ubiegaæ siê równie¿ o cz³onkostwo w gru-
pie marketingowej „Rajgród” lub sprzedawaæ wyprodukowany przez nich
¿ywiec z produkcji ekologicznej.

Marketing-mix. Na obecnym etapie planowania i rozwoju potencjalnie du¿ego
rynku miêsa z produkcji ekologicznej wystarczaj¹cy wydaje siê byæ prosty plan
marketingowy. Marketing-mix obejmuje zatem:

• produkt — miêso wo³owe i wieprzowe sprzedawane by³oby w pó³tuszach;
rozwa¿ana mo¿e byæ te¿ sprzeda¿ miêsa porcjowanego i pakowanego; by³oby
to rozwi¹zanie bardziej racjonalne i op³acalne, ale pod warunkiem znacz¹cego
zwiêkszenia wielkoœci sprzeda¿y;

• cena — cenê zbytu oszacowano na podstawie przeciêtnej detalicznej ceny
miêsa z rozbioru pó³tusz wo³owych i wieprzowych z produkcji konwencjonal-
nej; przyjêto, ¿e 30% mar¿y (ró¿nica miêdzy cen¹ zakupu pó³tusz a cen¹ deta-
liczn¹ miêsa), jak¹ nalicza handel detaliczny, w przybli¿eniu odpowiada pre-
mii za produkt wytwarzany metodami ekologicznymi; przewiduje siê, ¿e
wobec braku miêsa z produkcji ekologicznej na rynku mo¿liwe by³oby wyne-
gocjowanie korzystniejszych cen ni¿ przyjête w biznesplanie, je¿eli sprawdz¹
siê prognozy dotycz¹ce popytu;

• miejsce — Warszawa jest bez w¹tpienia bardzo obiecuj¹cym, du¿ym rynkiem
zbytu, na którym mo¿liwe jest znalezienie sta³ych odbiorców, systematyczne
dostawy du¿ych iloœci miêsa (sklepy detaliczne, restauracje). Przy planowanej
wielkoœci sprzeda¿y w pe³ni uzasadnione ekonomicznie bêd¹ koszty transpor-
tu. Niezale¿nie od nastawienia siê na du¿y, docelowy rynek, nale¿y rozpoznaæ
mo¿liwoœci zbytu na rynku lokalnym;

• promocja — wystarczaj¹cymi œrodkami promocji powinny byæ foldery opraco-
wane w ramach projektu oraz widoczna informacja w sklepach; przy stosun-
kowo niewielkiej sprzeda¿y wskazane jest ograniczenie liczby odbiorców do
niezbêdnego minimum. Nie bêdzie zatem potrzeby prowadzenia szerokiej
akcji promocyjnej i reklamowej.

Szczegó³owe za³o¿enia w planie finansowym. Podstawowym sk³adnikiem ko-
sztów grupy marketingowej „Rajgród” jest koszt zakupu ¿ywca. Grupa marke-
tingowa jest nabywc¹ ¿ywca wo³owego i wieprzowego z gospodarstw jej cz³on-
ków. Ceny zakupu ¿ywca skalkulowano na mo¿liwie najwy¿szym poziomie, po
uwzglêdnieniu kosztów dzia³alnoœci grupy. Ceny zbytu i zakupu ¿ywca w kolej-
nych latach objêtych biznesplanem zestawiono w tabeli 8, a wynik finansowy
skalkulowany dla grupy „Rajgród” przedstawiono w tebeli 9.

Tak jak i w planach finansowych pozosta³ych grup marketingowych, za³o¿ono
minimalny zysk z dzia³alnoœci grupy, bowiem realizowany on bêdzie w formie
mo¿liwie wysokich cen skupu p³aconych rolnikom za dostarczony surowiec.
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6.
Organizacja grupy marketingowej „Olsztyn”
Koncepcja przedsiêwziêcia i charakterystyka gospodarstw
Grupa inicjatywna 10 rolników z rejonu Olsztyna wyrazi³a zainteresowanie
utworzeniem grupy marketingowej. W wiêkszoœci gospodarstwa maj¹ zró¿nico-
wan¹ strukturê produkcji, ale wyraŸnie rysuje siê ukierunkowanie na uprawê
roœlin zbo¿owych i innych roœlin do kombajnowego zbioru. Gospodarstwa
z grupy olsztyñskiej charakteryzuje stosunkowo du¿y przeciêtnie, obszar u¿yt-
ków rolnych. Ze wzglêdu na strukturê i skalê produkcji, a tak¿e znaczne odle-
g³oœci pomiêdzy gospodarstwami uznano, ¿e najlepsz¹ form¹ dzia³alnoœci grupy
bêdzie przemia³ zbó¿ chlebowych (produkcja m¹ki) oraz produkcja ekologi-
cznych mieszanek pasz treœciwych.

Znaczne odleg³oœci miêdzy gospodarstwami i po³o¿enie wokó³ Olsztyna (w cen-
trum grupy) utrudniaj¹ zlokalizowanie magazynu punktu przetwarzania i maga-
zynowania ziarna w centralnie po³o¿onym miejscu, co zminimalizowa³oby
koszty transportu.
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Tabela 9. Struktura kosztów i zysk [z³] grupy marketingowej „Rajgród”
Cost and profit structure in z³ of „Rajgród” marketing group

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.

Sprzeda¿ 145841 179888 267638 321341 389610 389610

Koszty zmienne 133313 141780 219986 280230 341989 342930

Koszty sta³e 30240 31920 33840 45240 46080 46680

Zysk brutto (przed opodatkowaniem) -17712 6188 13812 -4130 1541 0

Podatek 0 0 2136 0 49 0

Zysk netto -17712 6188 11676 -4130 1491 0

Stopa podatku dochodowego (%) 34 32 30 30 30 30

Tabela 8. Ceny skupu ¿ywca od cz³onków grupy „Rajgród” i ceny zbytu pó³tusz [z³/kg]
Slaughter-stock market prices of “Rajgród” group members; sales prices of
swine half-carcasses [z³/t]

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.

ceny skupu ¿ywca od rolników [z³/kg]

¯ywiec wo³owy 2,7 3,7 4,28 4,76 5,07 5,06

¯ywiec wieprzowy 3,5 4,73 5,47 6,08 6,48 6,47

ceny zbytu pó³tusz [z³/kg]

Pó³tusze wo³owe 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02

Pó³tusze wieprzowe 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02



Po dyskusji z rolnikami przyjêto, ¿e przetwórstwo prowadzone bêdzie w dwóch
oœrodkach:
1) przemia³ ziarna na m¹kê zorganizowany zostanie w kooperacji z jednym

z lokalnych m³ynów (rozwa¿one mog¹ byæ co najmniej lokalizacje) na warun-
kach us³ugowego przemia³u; w biznesplanie przewidziano zarazem inwesty-
cjê w budowê w³asnych silosów zbo¿owych na terenie dzier¿awionym od
w³aœciciela m³yna;

2) pasze treœciwe produkowane bêd¹ w gospodarstwie jednego z rolników,
który jest najwiêkszym producentem zbó¿ w grupie; znaczna czêœæ jego zbio-
rów by³aby przeznaczona na produkcjê pasz; na mieszalniê wykorzystany
mo¿e byæ jeden z budynków w gospodarstwie, po wykonaniu niezbêdnych
prac modernizacyjnych; konieczne s¹ równie¿ inwestycje w budowê silosów
zbo¿owych.

Transport ziarna do miejsc przetwarzania odbywaæ siê bêdzie na koszt pojedyn-
czych rolników. Grupa marketingowa ponosi odpowiedzialnoœæ za przechowy-
wanie, przetwórstwo i dystrybucjê gotowych wyrobów.

Organizacja grupy i plan inwestycji

Zainteresowani rolnicy tworz¹ „Zbo¿ow¹ grupê marketingow¹ Olsztyn”. Grupa
powinna oferowaæ cz³onkostwo innym rolnikom ekologicznym spoza obszaru
dzia³ania w celu zwiêkszenia potencja³u produkcyjnego i skali produkcji. Zwiêk-
szenie iloœci przetwarzanych zbó¿ stanowi³oby istotny czynnik zapewniaj¹cy
osi¹gniêcie „masy krytycznej” pod wzglêdem wielkoœci produkcji i wzrost eko-
nomicznej efektywnoœci przedsiêwziêcia.

Dotychczas nie podjêto ¿adnych ustaleñ dotycz¹cych struktury organizacyjnej
i zarz¹dzania w grupie marketingowej ze wzglêdu na ma³¹ frekwencjê rolników
na spotkaniach. Tak¿e ostateczne decyzje co do lokalizacji przetwórstwa mog¹
byæ podjête jedynie przez wszystkich cz³onków grupy. Za³o¿enia przyjête do biz-
nesplanu maj¹ zatem charakter wstêpny i zostan¹ zweryfikowane w przypadku
podjêcia przez rolników decyzji o za³o¿eniu grupy marketingowej.

Wstêpnie zaplanowane zosta³y nastêpuj¹ce inwestycje:

• silosy zbo¿owe 41 000 z³ marzec/kwiecieñ 1999

• wyposa¿enie 11 000 z³ maj/czerwiec 1999

razem wartoœæ inwestycji 52 000 z³

Inwestycje, jak równie¿ pocz¹tkowe zakupy ziarna sfinansowane zostan¹ kredy-
tem bankowym (50 000 z³). Za³o¿ono równie¿ zgromadzenie 18 000 z³ na zapo-
cz¹tkowanie dzia³alnoœci grupy z udzia³ów cz³onkowskich.

Rynki i dystrybucja

Rolnicy z grupy Olsztyn nie maj¹ wczeœniejszych doœwiadczeñ ze wspólnej dys-
trybucji. Obecnie sprzedaj¹ produkty ze swoich gospodarstw na rynku lokalnym.
Znaczna czêœæ produktów (g³ównie ¿ywiec) sprzedawana jest jako produkty
konwencjonalne, bez premii za produkcjê ekologiczn¹.
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Na obecnym etapie dyskusji identyfikowanie konkretnych odbiorców produktów
wytwarzanych przez grupê by³oby przedwczesne. Na podstawie aktualnego
rozeznania rynku mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e zarówno na m¹kê z produkcji
ekologicznej, jak i na pasze treœciwe jest potencjalnie du¿e zapotrzebowanie
i ch³onny rynek.

Na rynku m¹ki z produkcji ekologicznej w rejonie centralnej i pó³nocno-wschod-
niej Polski dominuje jeden przetwórca, który jak dot¹d ma monopolistyczn¹
pozycjê. Sprzeda¿ ziarna zbó¿ do prowadzonej przez niego przetwórni by³a roz-
patrywana jako mo¿liwa alternatywa. Samodzielnie prowadzone przetwórstwo
zapewni jednak wiêksze zyski, umo¿liwiaj¹c przy tym wy¿sz¹ efektywnoœæ pro-
dukcji mieszanek pasz treœciwych.

Za bardzo obiecuj¹cy mo¿na uznaæ rynek pasz treœciwych. Inwentarz ¿ywy
w wiêkszoœci gospodarstw ekologicznych utrzymywany jest na paszach gospo-
darskich z dodatkiem ziarna zbó¿ z w³asnej produkcji. Mieszanki pasz i koncen-
traty, wzbogacone o dopuszczalne w rolnictwie ekologicznym dodatki mineral-
ne, dziêki zrównowa¿onemu zestawowi sk³adników pokarmowych sprzyja³yby
osi¹gniêciu wy¿szej efektywnoœci ¿ywienia. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e przy odpo-
wiedniej promocji i osi¹gniêciu wysokiej jakoœci produkcji krajowy rynek pasz
treœciwych bêdzie rozwija³ siê w szybkim tempie.

Istnieje równie¿ potencjalnie mo¿liwoœæ eksportu pasz, pod warunkiem zapew-
nienia odpowiedniej iloœci i jakoœci dostaw.

Graficzn¹ ilustracjê mo¿liwych kana³ów dystrybucji dla grupy marketingowej
„Olsztyn” przedstawiono na rysunku 3.

Sieæ grup marketingowych gospodarstw ekologicznych

93

Grupa
marketingowa

Rolnicy

Ziarno sprzeda¿ bezpoœrednia
innych produktów

Handel hurtowy
(m¹ka, pasze)

Handel
detaliczny

(m¹ka)

Rolnicy

Piekarnie

Rys. 3. Kana³y dystrybucji dla grupy marketingowej „Olsztyn”
Distribution channels for the „Olsztyn” marketing group



Plan finansowy
Sprzeda¿. Przewidywana wielkoœæ sprzeda¿y (tab. 10) wynosiæ bêdzie 505 ton
w pierwszym roku planu, z czego sprzeda¿ m¹ki pszennej wyniesie 32 tony
(6%), a ¿ytniej 120 ton (24%). Wraz ze wzrostem sprzeda¿y do poziomu 686 ton
w roku 2004 procentowa struktura sprzeda¿y pozostanie podobna. Sprzeda¿
pasz osi¹gnie wielkoœæ 420 ton. W zale¿noœci od kszta³towania siê popytu i mo¿-
liwoœci rozwoju grupy mo¿na oczekiwaæ wzrostu sprzeda¿y ponad wielkoœci
przyjête w biznesplanie.

Marketing-mix. Szczegó³owy plan marketingowy, w tym plan promocji opraco-
wane zostan¹ w drugiej fazie projektu i bêd¹ dostosowane do sytuacji rynkowej
w okresie tworzenia grupy marketingowej. W biznesplanie przyjêto obecnie
nastêpuj¹ce za³o¿enia:

• produkt — m¹ka pszenna i ¿ytnia bêdzie sprzedawana do odbiorców detalicz-
nych w opakowaniach 1 kg, a w wiêkszych do piekarni; pasze dla zwierz¹t
(o zró¿nicowanym sk³adzie) bêd¹ dostarczane w opakowaniach 25 kg lub
50 kg, ewentualnie luzem w przypadku znalezienia odbiorców na wiêksze ilo-
œci pasz;

• cena — szacunkowe ceny hurtowe przyjêto na poziomie przeciêtnych cen de-
talicznych odpowiednich produktów konwencjonalnych w roku 1997/1998.
Przyjêto, ¿e ró¿nica tych cen w przybli¿eniu stanowi mar¿ê (premiê) za pro-
dukty wytwarzane metodami ekologicznymi;

• miejsce — rejony Olsztyna i £om¿y s¹ potencjalnie g³ównymi rynkami zbytu
pasz treœciwych; m¹ka dostarczana bêdzie g³ównie na rynek warszawski, a in-
ne rynki mog¹ byæ rozpatrywane zale¿nie od osi¹gniêtej wielkoœci produkcji;

• promocja — jako g³ówne narzêdzia promocji powinny byæ zastosowane ulotki
opracowane w ramach projektu i widoczne etykiety; informacja poprzez
oœrodki doradztwa rolniczego i og³oszenia w prasie rolniczej stanowiæ bêd¹
podstawowy sposób promowania pasz treœciwych wœród rolników.

Szczegó³owe za³o¿enia do planu finansowego. Plan finansowy oparto na nastê-
puj¹cych za³o¿eniach:

• ceny zakupu ziarna zbó¿ i roœlin str¹czkowych; grupa marketingowa jest
nabywc¹ produktów z gospodarstw jej cz³onków; w odró¿nieniu od innych
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Tabela 10. Planowana wielkoœæ sprzeda¿y [t] grupy marketingowej „Olsztyn”
Planned sales [t] volume of the „Olsztyn” marketing group

Asortyment 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

M¹ka pszenna 18 32 44 44 44 44

Otrêby pszenne spo¿ywcze 4 8 13 13 13 13

M¹ka ¿ytnia 66 120 167 179 174 174

Pasza 134 320 405 412 420 420

Kasza jêczmienna 14 25 36 35 35 35

RAZEM 236 505 665 683 686 686



podmiotów zajmuj¹cych siê skupem surowców grupa marketingowa w przyjê-
tej formie prawnej nie musi byæ zorientowana na osi¹ganie wysokich zysków,
ceny p³acone rolnikom za dostarczone produkty mog¹ byæ zatem na tyle
wysokie, na ile uzyskiwane przychody pozwalaj¹ na pokrycie wszystkich
kosztów prowadzenia dzia³alnoœci; prognozowane ceny skupu i zbytu zesta-
wiono w tabeli 11;

• kredyt na inwestycje (50 000 z³) sp³acany bêdzie w okresie 4 lat; za³o¿ono opro-
centowanie kredytu na warunkach kredytów preferencyjnych (5,5%);

• do sporz¹dzenia planu finansowego zastosowano ceny sta³e z 1998 r., z wyj¹t-
kiem tych parametrów ekonomicznych (np. ceny zakupu surowców od rolni-
ków), których zmiennoœæ jest uzasadniona.

Wyniki finansowe za³o¿one w biznesplanie dla grupy marketingowej „Olsztyn”
przedstawiono w tabeli 12.
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Tabela 11. Ceny zbytu produktów i ceny skupu ziarna [z³/t] prognozowane w biznes-
planie dla grupy marketingowej „Olsztyn”
Product sale prices and grain market prices [z³/t] forseen in the „Olsztyn” mar-
keting group business plan

Asortyment 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

ceny skupu zbó¿ od rolników [z³/t]

Pszenica 568 848 965 1000 1001 1002

¯yto 426 636 724 750 751 751

Jêczmieñ 497 742 844 875 876 877

Mieszanka + owies 426 636 724 750 751 751

Str¹czkowe 568 848 965 1000 1001 1002

cena zbytu produktów [z³/t]

M¹ka pszenna 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Otrêby pszenne spo¿ywcze 480 480 480 480 480 480

M¹ka ¿ytnia 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Pasza 600 600 600 600 600 600

Kasza jêczmienna 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Tabela 12. Struktura kosztów i prognozowany zysk [z³] dla grupy marketingowej
„Olsztyn”
Cost structure and projected profits in z³ of „Olsztyn” marketing group

Wyszczególnienie 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

Sprzeda¿ 316400 485680 544525 544525 544525 544525

Koszty zmienne 275632 404790 460195 475355 475915 476366

Koszty sta³e 37768 77890 81330 66170 65610 65159

Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Podatek 1080 1020 960 900 900 900

Zysk netto 1920 1980 2040 2100 2100 2100

Stopa podatku dochodowego (%) 36 34 32 30 30 30



7.

Organizacja grupy marketingowej „Brzostowo”

Charakterystyka wsi Brzostowo

Brzostowo jest ma³¹ wsi¹ po³o¿on¹ nad rzek¹ Biebrz¹, w obszarze Biebrzañ-
skiego Parku Narodowego. Naturalne warunki przyrodnicze, a zw³aszcza
wysoki odsetek trwa³ych u¿ytków zielonych, z których znaczn¹ czêœæ stanowi¹
³¹ki zalewowe, sprzyjaj¹ prowadzeniu chowu byd³a. Wiêkszoœæ rolników z Brzo-
stowa specjalizuje siê w produkcji mleka. Obecnie rolnicy z Brzostowa gospoda-
ruj¹ metodami konwencjonalnymi, przy niskich nak³adach na produkcjê. Ze
wzglêdu na szczególne wymagania dotycz¹ce ochrony Parku Biebrzañskiego,
a przede wszystkim unikatowych, w skali europejskiej, rezerwatów dzikiego pta-
ctwa, podejmowane s¹ próby sk³onienia rolników do przestawienia siê na pro-
dukcjê metodami ekologicznymi.

G³ównym produktem towarowym we wszystkich gospodarstwach jest mleko.
£¹czna produkcja mleka wynosi obecnie ok. 255 000 litrów. Mleko sprzedawane
jest poprzez lokaln¹ zlewniê do pobliskiej spó³dzielni mleczarskiej. Produkcja
roœlinna, z trwa³ymi u¿ytkami stanowi¹cymi 45% ³¹cznej powierzchni u¿ytków
rolnych ukierunkowana jest g³ównie na produkcjê pasz dla byd³a. Gospodarstwa
maj¹ podobn¹ powierzchniê u¿ytków (œrednia wielkoœæ gospodarstwa 15 ha),
a stado krów w poszczególnych gospodarstwach liczy od 5 do 10 sztuk.

W rejonie, w którym po³o¿one jest Brzostowo, nie ma mo¿liwoœci sprzeda¿y
wiêkszej iloœci mleka z ekologicznej produkcji. Z kolei ³¹czna produkcja mleka ze
wszystkich gospodarstw jest zbyt ma³a, by sprzedaæ je jako ekologiczne lub prze-
tworzyæ w lokalnej spó³dzielni mleczarskiej. Po rozwa¿eniu alternatywnych
rozwi¹zañ przyjêto zatem, ¿e grupa marketingowa „Brzostowo” podjê³aby prze-
twórstwo mleka.

Biznesplan wykaza³ finansow¹ realnoœæ przedsiêwziêcia. Postawa rolników
z grupy Brzostowo wskazuje jednak na to, ¿e ma³o prawdopodobne jest, by zor-
ganizowali siê oni w grupê marketingow¹. Sceptycznie podchodz¹ oni do prze-
kszta³cenia gospodarstw w gospodarstwa ekologiczne, a ponadto nie wykazuj¹
gotowoœci do wspó³pracy w grupie i podjêcia ryzyka finansowego zwi¹zanego
z prowadzeniem pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.

Organizacja grupy i plan inwestycji

W biznesplanie przyjêto, ¿e 12 rolników tworzy grupê inicjatywn¹. Ze wzglêdu
na charakter dzia³alnoœci przewidzianej dla grupy marketingowej „Brzostowo”
ewentualne mo¿liwoœci powiêkszenia grupy o dalszych cz³onków s¹ ograni-
czone. Czynnikiem limituj¹cym jest odleg³oœæ innych gospodarstw ekologicznych
spoza rejonu Biebrzy od miejsca lokalizacji przetwórni mleka w Brzostowie.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ ograniczania kosztów inwestycji, a tak¿e na brak
przygotowania rolników do podejmowania samodzielnie takiej dzia³alnoœci
gospodarczej, jak¹ jest przetwórstwo i zbyt gotowych produktów na odleg³ych
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rynkach, w koncepcji dzia³alnoœci grupy marketingowej przyjêto najprostsz¹
formê przetwarzania mleka. Surowe mleko by³oby odt³uszczane do zawartoœci
t³uszczu 3,2%, nastêpnie pasteryzowane i pakowane. Z nadwy¿ek t³uszczu pro-
dukowana by³aby œmietana (12% i 18%).

Do uruchomienia przetwórstwa w ma³ej skali potrzebne by³yby nastêpuj¹ce na-
k³ady inwestycyjne:

• budynek mleczarni 56 800 z³ marzec/paŸdziernik 1999 r.

• wyposa¿enie wraz z oczyszczalni¹
œcieków

295 850 z³ maj/paŸdziernik 1999 r.

• ciê¿arówka-ch³odnia 60 000 z³ marzec 2000 r.

razem wartoœæ inwestycji: 412 650 z³

W celu zmniejszenia kosztów inwestycji i obni¿enia poziomu ryzyka za³o¿ono
zakup u¿ywanych urz¹dzeñ do przetwórstwa mleka oraz w³asny wk³ad pracy
rolników w postawienie budynku mleczarni. Zaplanowano te¿ w pierwszym eta-
pie realizacji projektu zakup samochodu ch³odni o mniejszej ³adownoœci, a po
osi¹gniêciu docelowej wielkoœci sprzeda¿y wymianê samochodu na wiêkszy.

Wydajnoœæ linii technologicznej przetwarzania mleka 2000 l dziennie nie by³aby
wykorzystana w pe³ni przy obecnym poziomie produkcji. Pe³ne wykorzystanie
potencja³u produkcyjnego mleczarni za³o¿ono na ostatni rok planu finansowego.

Na realizacjê inwestycji zaplanowano zaci¹gniêcie kredytu preferencyjnego
w wysokoœci 340 000 z³ oraz udzia³y cz³onkowskie rolników w ³¹cznej kwocie
60 000 z³.

Za³o¿ono tak¿e, i¿ jeden z rolników bêdzie pe³ni³ funkcjê menad¿era, a inny,
po odpowiednim przeszkoleniu odpowiadaæ bêdzie za realizacjê i kontrolê pro-
cesu produkcji. Przewidziano zatrudnienie 2 pracowników sta³ych do pracy
w mleczarni oraz 2 kierowców (na pe³ny i pó³ etatu) do transportu wyrobów
gotowych.

Rynki i dystrybucja
Obecnie mleko, które stanowi podstawowy produkt towarowy w gospodar-
stwach z Brzostowa, sprzedawane jest do lokalnej spó³dzielni mleczarskiej.

W przypadku za³o¿enia grupy marketingowej i podjêcia przetwórstwa mleka
z produkcji ekologicznej pasteryzowane mleko i œmietana dostarczane by³yby na
rynek warszawski. Jak wynika z badañ konsumentów mleko i jego przetwory s¹
poszukiwane przez nabywców ¿ywnoœci ekologicznej.

Potencjalni odbiorcy to hurtownie ¿ywnoœci ekologicznej, a tak¿e wybrane sieci
sklepów detalicznych. W okresie przestawiania gospodarstw na system produ-
kcji ekologicznej mleko i œmietana sprzedawane by³yby ze znakiem grupy „Brzo-
stowo”, ale bez premii za sprzeda¿ produktów ekologicznych. Przyjêto bowiem,
¿e gospodarstwa bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o certyfikat ekologicznej produkcji
w drugim roku realizacji planu i od roku 2001 mleko i œmietana sprzedawane
bêd¹ ze znakiem „¿ywnoœæ ekologiczna”.
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Planowan¹ wielkoœæ sprzeda¿y przedstawiono w tabeli 13.

W celu zapewnienia finansowej wykonalnoœci planu w krótkim okresie konie-
czne by³oby zwiêkszenie produkcji mleka w gospodarstwach do ³¹cznej iloœci
6 6 0 000 l, tak aby w pe³ni wykorzystaæ wydajnoœæ linii technologicznej mleczar-
ni. Mo¿e to byæ osi¹gniête przez specjalizacjê gospodarstw w produkcji mleka,
zwiêkszenie liczby krów i ich mlecznoœci, ewentualnie przez powiêkszenie grupy
o nowych cz³onków.

Plan finansowy
Marketing-mix. Szczegó³owy plan marketingowy, w tym plan promocji opraco-
wane zostan¹ w drugiej fazie projektu i bêd¹ dostosowane do sytuacji rynkowej
w okresie tworzenia grupy marketingowej. W biznesplanie przyjêto obecnie
nastêpuj¹ce za³o¿enia:

• produkt — podstawowym produktem bêdzie pasteryzowane mleko, które sta-
nowiæ ma ok. 72% w strukturze sprzeda¿y; pozosta³e 28% sprzeda¿y stanowiæ
bêdzie œmietana o zawartoœci t³uszczu 12% i 18%, wytwarzana w proporcji
odpowiednio 75% i 25%;

• cena — szacunkowe ceny hurtowe przyjêto na poziomie przeciêtnych cen
detalicznych mleka z produkcji konwencjonalnej w roku 1997/1998; ró¿nica
miêdzy cenami hurtowymi a detalicznymi w przybli¿eniu mo¿e byæ przyjêta
jako mar¿a (premia) za produkty wytwarzane metodami ekologicznymi;

• miejsce — miejscem sprzeda¿y bêdzie Warszawa, ze wzglêdu na potencjalnie
najwiêkszy popyt na mleko i produkty mleczarskie z produkcji ekologicznej,
bêdzie to g³ówny rynek zbytu; nadwy¿ki bêd¹ sprzedawane na rynkach
lokalnych;

• promocja — jako g³ówne narzêdzia promocji powinny byæ zastosowane ulotki
opracowane w ramach projektu.

Szczegó³owe za³o¿enia do planu finansowego. Plan finansowy oparto na nastê-
puj¹cych za³o¿eniach:

• podobnie jak w przypadku innych grup marketingowych za³o¿ono, cenê
skupu mleka od rolników rolnikom za dostarczone produkty na tyle wysok¹,
na ile uzyskiwane przychody pozwalaj¹ na pokrycie wszystkich kosztów pro-
wadzenia dzia³alnoœci i sp³aty kredytów inwestycyjnych; ceny zbytu produ-
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Tabela 13. Planowana wielkoœæ sprzeda¿y [l] przez grupê marketingow¹ „Brzostowo”
Planned sales volume [t], „Brzostowo” marketing group

Asortyment 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Mleko 410 000 512 500 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000

Œmietana 25 300 31 625 37 950 37 950 37 950 37 950 37 950 37 950



któw i kalkulowane ceny skupu mleka przedstawiono w tabeli 14; ze wzglêdu
na wysokie nak³ady inwestycyjne znacz¹cy wzrost cen skupu bêdzie mo¿liwy
dopiero po kilku latach prowadzenia dzia³alnoœci przez grupê (z 0,66 z³/l
w 1999 r. do 1,11 z³/l w 2006 r.);

• kredyt na inwestycje sp³acany bêdzie w okresie 7 lat; za³o¿ono oprocentowanie
kredytu na warunkach kredytów preferencyjnych (5,5%);

• przy sporz¹dzeniu planu finansowego zastosowano ceny sta³e z 1998 r.,
z wyj¹tkiem tych cen (np. cena zakupu surowców od rolników), których
zmiennoœæ jest uzasadniona.

Prognozowane w biznesplanie wyniki finansowe grupy marketingowej „Brzo-
stowo” przedstawiono w tabeli 15.
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Tabela 14. Prognozowane ceny zbytu oraz ceny skupu mleka [zl/l] w grupie marketin-
gowej „Brzostowo”
Projected milk sale prices; milk market prices [z³/l], „Brzostowo” marketing
group

Asortyment 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Cena zbytu:
mleko
œmietana

1,15
5,10

1,40
6,00

1,50
6,00

1,50
6,00

1,50
6,00

1,50
6,00

1,50
6,00

1,50
6,00

Cena skupu mleka od rolników 0,6 0,88 0,99 1,00 0,99 1,04 1,02 1,11

Tabela 15. Struktura kosztów i prognozowany zysk [tys. z³] w grupie marketingowej
„Brzostowo”
Cost structure and projected profits in z³ of „Brzostowo” marketing group

Wyszczególnienie 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Sprzeda¿ 0 609,6 920,5 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

Koszty zmienne 0 408,6 662,3 864,3 870,3 865,3 898,8 885,5 944,9

Koszty sta³e 13,58 201,2 228,8 238,7 240,2 237,2 231,3 250,0 212,7

Zysk brutto (przed
opodatkowaniem) -13,58 -0,29 29,4 63,0 55,5 63,5 35,9 30,5 8,4

Podatek 0 0 7,9 17,5 16,6 19,0 10,7 9,1 2,5

Zysk netto -13,58 -0,29 21,4 45,4 38,8 44,4 25,1 21,3 5,9

Stopa podatku
dochodowego [%] 36 34 32 30 30 30 30 30 30



8.

Bariery organizowania siê rolników
w grupy marketingowe

Uwagi ogólne

Przedstawiona koncepcja organizacji czterech grup marketingowych zosta³a na
ogó³ przychylnie przyjêta przez zainteresowanych rolników we wstêpnej fazie
realizacji projektu. Dzia³alnoœæ grup zorientowana jest przede wszystkim na pro-
wadzenie zespo³owego marketingu i zbytu wytwarzanych produktów oraz
„dodawanie wartoœci” przez przetwarzanie i uszlachetnianie surowców.
Za³o¿ono w niej wdro¿enie stosunkowo prostych form wspó³dzia³ania rolników,
przy mo¿liwie niskich nak³adach inwestycyjnych. Zorganizowanie siê rolników
w grupy marketingowe powinno u³atwiæ umocnienie ich pozycji na rynku,
a sporz¹dzone biznesplany wykazuj¹ realnoœæ finansow¹ planowanych przedsiê-
wziêæ.

Pomimo tego, kiedy podejmowane s¹ dyskusje o realizacji tych zamierzeñ, rol-
nicy wykazuj¹ du¿y sceptycyzm i nie podejmuj¹ konkretnych dzia³añ, które pro-
wadzi³yby do urzeczywistnienia opracowanych planów. Mimo wszechstronnej
pomocy, jak¹ rolnicy mogliby otrzymaæ od realizatorów projektu, w tym pomocy
organizacyjnej i finansowej, niewielkie s¹ szanse na powstanie czterech grup
marketingowych. Jakie s¹ tego powody?

Obserwacje poczynione w toku prac nad opracowaniem koncepcji i biznespla-
nów, dyskusje przeprowadzone w rolnikami, upowa¿niaj¹ do okreœlenia szeregu
barier, stanowi¹cych istotne przeszkody w podejmowaniu przez rolników
wspó³pracy w ramach grup marketingowych. Niektóre z nich maj¹ charakter
obiektywnych ograniczeñ. Wydaje siê jednak, ¿e w wiêkszoœci dominuj¹ czyn-
niki subiektywne. Œwiadomoœæ istnienia tych barier i koniecznoœæ ich prze³amy-
wania le¿y w interesie samych rolników, a powinna byæ tak¿e uwzglêdniana
w pracy doradczej.

Tradycyjny wizerunek rolnika

Rolnicy ci¹gle postrzegaj¹ siebie jako wytwórców ¿ywnoœci, którzy powi¹zani s¹
tradycyjnymi wiêziami o charakterze zbyt–skup surowców rolniczych z innymi
podmiotami z kolejnych ogniw ³añcucha dystrybucyjnego. Podjêcie dzia³alnoœci
w grupie marketingowej nak³ada na rolników obowi¹zek prowadzenia aktyw-
nych dzia³añ na rynku i przewiduje przejêcie niektórych funkcji wykonywanych
tradycyjnie przez organizacje zajmuj¹ce siê skupem i przetwórstwem. Tradycyj-
ny rolnik staje siê wówczas przedsiêbiorc¹, odgrywaj¹cym inn¹ rolê ni¿ ta, do
jakiej przywyk³ przez lata prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Nie wszyscy
rolnicy tê zmianê ról akceptuj¹, nie wszyscy s¹ do tej zmiany odpowiednio przy-
gotowani. Powodzenie w tworzeniu grup marketingowych zale¿y wiêc miêdzy
innymi od tego, czy w grupie rolników s¹ liderzy, którzy s¹ gotowi podj¹æ siê
rynkowych wyzwañ i przekonaæ pozosta³ych cz³onków grupy, ¿e s¹ w stanie
wywi¹zaæ siê z nowych zadañ.
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Brak œrodków finansowych na organizacjê grupy i inwestycje
Niedostateczne zasoby finansowe mog¹ byæ istotnym czynnikiem ograni-
czaj¹cym podejmowanie grupowej dzia³alnoœci, szczególnie jeœli wymaga to
du¿ych nak³adów inwestycyjnych. Czêsto jednak jest to argument pozorny.
Przyk³adem s¹ zamierzenia organizacji grup marketingowych w projekcie.
W przedstawionych rozwi¹zaniach potrzebne nak³ady inwestycyjne s¹ niewiel-
kie, ponadto przewidziano w projekcie bezzwrotn¹ pomoc finansow¹ dla
powstaj¹cych grup. Mimo to w dyskusjach niektórzy rolnicy ci¹gle wymieniali
argument ograniczonych funduszy jako jedn¹ z przeszkód podjêcia zespo³owej
dzia³alnoœci. Jak siê wydaje, œwiadczy to o wystêpowaniu innych barier, w tym
bariery, któr¹ mo¿na okreœliæ jako „opory przeciw zmianom”.

Opory przeciw zmianom
„Opory przeciw zmianom” s¹ obszern¹ dziedzin¹ teorii i praktyki zarz¹dzania.
Radykalne zmiany, a za takie mo¿na uznaæ zamierzenie podjêcia grupowej dzia-
³alnoœci przetwórczej i handlowej, czêsto wywo³uj¹ reakcje „obronne” u tych,
których te zmiany dotycz¹. Ka¿da zmiana burzy utrwalony porz¹dek rzeczy
i otwiera nieznane (nie doœwiadczone) perspektywy, wywo³uje obawy zwi¹zane
z mo¿liwoœci¹ niepowodzenia. S¹ to wiêc reakcje naturalne, wystêpuj¹ce pow-
szechnie, a zarazem silnie utrudniaj¹ce wprowadzanie zmian, wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ. Pokonanie oporów zale¿y miêdzy innymi od stopnia uœwiadomienia
potencjalnych korzyœci ze zmiany, wiedzy, a nawet aspiracji do odegrania bar-
dziej znacz¹cej roli w nowej rzeczywistoœci.

Sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka
Ka¿dy rolnik ponosi stale ryzyko produkcyjne, np. zwi¹zane z mo¿liwoœci¹
spadku plonów w przypadku niekorzystnej pogody, oraz handlowe, wynikaj¹ce
z trudnoœci zbytu produktów po op³acalnej cenie. Podjêcie wspó³pracy i wdro¿e-
nie nowych form dzia³alnoœci (przetwórstwo, marketing, zbyt) niesie ze sob¹
niew¹tpliwie ryzyko niepowodzeñ, w tym finansowych. Od rolników, którzy
decyduj¹ siê na tworzenie i prowadzenie grup marketingowych wymagana jest
zatem „sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka”.

Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e grupowe dzia³anie ogranicza jednoczeœnie ryzyko
jakie ponosi ka¿dy z rolników indywidualnie. Wysuwanie przez rolników powo-
du zwiêkszonego „ryzyka”, jako argumentu przeciwko podejmowaniu wspó³pracy
w grupie marketingowej, jest zatem czêsto przejawem „oporów przeciw zmia-
nom” i przyk³adem subiektywnego czynnika, a nie rzeczywistej przeszkody.

Czynnik wiedzy
Bardziej aktywne formy uczestniczenia rolników w „grze rynkowej”, a przede
wszystkim prowadzenie „firmy”, jak¹ jest grupa marketingowa, wymagaj¹
innych umiejêtnoœci i szerszej wiedzy ni¿ ta, jaka jest potrzebna do prowadzenia
gospodarstwa rolnego. Oprócz nowych umiejêtnoœci technologicznych, potrzeb-
nych je¿eli grupa podejmuje przetwórstwo produktów rolniczych, niezbêdne jest
wzbogacenie wiedzy z zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem czy marketingu
(wiedza ekonomiczna).
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Konflikty interesów
Jest wiele czynników warunkuj¹cych powodzenie w podejmowaniu zespo³o-
wych przedsiêwziêæ. Do jednych z wa¿niejszych nale¿y bez w¹tpienia zgodnoœæ
udzia³owców (partnerów) co do celów i zasad prowadzenia dzia³alnoœci, a nawet
gotowoœæ do podporz¹dkowania jednostkowych, indywidualnych celów intere-
sowi grupy. Nie we wszystkich grupach uda³o siê osi¹gn¹æ pe³n¹ zgodnoœæ inte-
resów rolników, co sta³o siê jedn¹ z wa¿nych przeszkód w podjêciu realnych
dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia grup marketingowych.

Przedstawiona lista barier nie jest z pewnoœci¹ pe³na, wskazuje tylko niektóre
z wa¿niejszych przeszkód w rozwoju grup marketingowych rolników w polskim
rolnictwie. Pokonywanie tych barier jest warunkiem upowszechniania i wdra¿a-
nia w praktyce idei wspó³dzia³ania rolników w prowadzeniu dzia³alnoœci marke-
tingowej i przetwórstwie produktów rolniczych. Wymaga to bardziej intensyw-
nej pracy doradczej, zorientowanej nie tylko na problemy techniczne, ale ukie-
runkowanej równie¿ na kszta³towanie œwiadomoœci, podnoszenie umiejêtnoœci
i poszerzanie wiedzy.
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Dorota MeteraVI.
Inicjatywy marketingowe
rolników ekologicznych
1.
Wprowadzenie
Z perspektywy ponad 15 lat rozwoju rolnictwa ekologicznego w zorganizowa-
nej formie mo¿na stwierdziæ, ¿e rynek ¿ywnoœci ekologicznej zapocz¹tkowali
sami rolnicy. Gdy pierwsi rolnicy zadeklarowali swoje produkty jako ekologi-
czne, pojawili siê równie¿ pierwsi klienci, którzy przybywali osobiœcie do
gospodarstw. Pocz¹tkowo nie pos³ugiwano siê terminem „¿ywnoœæ ekologi-
czna“, konsumenci bowiem szukali intuicyjnie produktów „wiejskich” lub „nie-
pryskanych”. Dopiero od rolnika dowiadywali siê, ¿e produkty, których szu-
kaj¹, nazywa siê „biodynamicznymi” lub „ekologicznymi”. Nie by³ wówczas
potrzebny system kontroli i znak towarowy, poniewa¿ mark¹ towaru by³o
nazwisko rolnika. Tak¿e obecnie, chocia¿ znak towarowy EKOLAND jest
dobrze znany konsumentom ¿ywnoœci ekologicznej, zaufanie do znajomych rol-
ników ma dla niektórych klientów du¿e znaczenie. Stowarzyszenie Producen-
tów ¯ywnoœci Ekologicznej EKOLAND zarejestrowano dopiero w 1989 r.,
a pierwsza kontrola gospodarstw zakoñczona przyznaniem atestów zosta³a
przeprowadzona w 1990 r.

2.
Sprzeda¿ bezpoœrednia
Dla wielu gospodarstw, zw³aszcza ma³ych, sprzeda¿ bezpoœrednia w gospodar-
stwie jest nadal podstawowym sposobem zbytu. Jednak forma ta napotyka wiele
przeszkód: ma³a liczba gospodarstw, ich rozproszenie, zbyt w¹ski asortyment
produktów w gospodarstwach, niechêæ rolników do rejestrowania dzia³alnoœci
handlowej i prowadzenia ksiêgowoœci, wreszcie ma³a liczba samochodów.
Zreszt¹ z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia wyjazdy klientów na
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wieœ po zakupy raczej nie s¹ uzasadnione, chyba ¿e chodzi o coœ wiêcej: np.
wizyty u zaprzyjaŸnionych rolników, zaznajomienie dzieci ze wsi¹, czy te¿ po-
moc w gospodarstwie.

Niektórzy rolnicy przyzwyczaili jednak mieszkañców miasta do zakupów
w swoim gospodarstwie, oferuj¹c im udoskonalone formy zaopatrzenia, jak
sklep w gospodarstwie, gdzie oprócz produktów wytworzonych na miejscu
mo¿na kupiæ tak¿e inne artyku³y, w tym przede wszystkim produkty z innych
gospodarstw, przetwórni i hurtowni.

Rozpowszechnia siê tak¿e dostarczanie produktów do domów, zarówno w for-
mie cotygodniowych dostaw albo dostarczania tzw. zapasów na zimê, np.
w wiêkszych opakowaniach ziemniaków, cebuli lub przetworów owocowych
i warzywnych, wyprodukowanych przez gospodynie wiejskie.

Bardziej wyrafinowan¹ form¹ sprzeda¿y produktów wiejskich jest urz¹dzanie
przyjêæ i bufetów ekologicznych na wiêkszych imprezach, konferencjach albo
do¿ynkach. Obs³uga przyjêcia na 100–200 osób wymaga d³u¿szych przygotowañ,
opracowania ciekawego menu, zgromadzenia niezbêdnych naczyñ i sztuæców
i zorganizowania sprawnej obs³ugi, tote¿ specjalizuje siê w tym tylko kilka osób.
Ich dzia³alnoœæ nie jest jednak jeszcze dostatecznie rozreklamowana.

Kilkadziesi¹t gospodarstw ekologicznych od kilku lat prowadzi dzia³alnoœæ agro-
turystyczn¹, która jest Ÿród³em dodatkowych dochodów. Adresy tych gospo-
darstw mo¿na znaleŸæ w katalogach turystycznych wydawanych przez gminy
lub organizacje regionalne a tak¿e w internecie. Niektóre gospodarstwa s¹ rekla-
mowane przez znajomych, a od wiosny do jesieni trudno zarezerwowaæ w nich
pokój na tzw. d³ugi weekend, ferie szkolne i wakacje. Atrakcyjna okolica,
rodzinna atmosfera i domowa kuchnia s¹ najlepsz¹ reklam¹ dla goœci z kraju
i zagranicy.

Kiermasze wywodz¹ siê z tradycji zakupów tzw. produktów wiejskich na tar-
gu. Klienci chêtnie odwiedzaj¹ kiermasze, czêsto z nieracjonalnym przekona-
niem, ¿e jest tu taniej ni¿ w sklepie. Znacznie wa¿niejsze jest jednak to, ¿e na
kiermaszu mo¿na spotkaæ producenta-rolnika i porozmawiaæ z nim. W latach
osiemdziesi¹tych rolnicy ekologiczni, po pierwszych kiermaszach w ówczes-
nym Wojewódzkim Oœrodku Postêpu Rolniczego w Przysieku ko³o Torunia,
zaczêli przyje¿d¿aæ na kiermasze uliczne w Warszawie. Prowadzone w tym
czasie w klubie EKO-OKO wyk³ady na temat zdrowego ¿ywienia, jakoœci pro-
duktów naturalnych i makrobiotycznych wykszta³ci³y pierwsz¹ grupê klien-
tów. Akcjê reklamowa³a „Gazeta Wyborcza”, miesiêcznk „Twój Styl” i telewi-
zja. Oprócz warzyw, ziemniaków i przetworów zbo¿owych mo¿na by³o kupiæ
potrawy wegetariañskie oraz ksi¹¿ki na temat ¿ywienia. Przygotowa³y one
grunt pod powsta³y w 1991 r. sklep z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ „Zielone Oko”.
Obecnie kiermasze ¿ywnoœci ekologicznej, wiejskiej, odbywaj¹ siê z okazji ró¿-
nych imprez np. Do¿ynki Jasnogórskie w Czêstochowie, zjazdy rolników ekolo-
gicznych w Przysieku ko³o Torunia, targi regionalne w Jeleniej Górze, Pile,
Przysieku, Olsztynie, Zielonej Górze, Sannikach oraz doœæ regularnie w War-
szawie i w £odzi. W Pile i Bydgoszczy rolnicy maj¹ w³asne stoiska na placu
targowym.
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Klientela kiermaszy to ludzie przypadkowi, którzy nigdy nie skierowaliby swo-
ich kroków do sklepu z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹. Wysi³ek organizatorów kierma-
szu czêsto nie jest zrekompensowany zyskiem. Jednak maj¹ oni nadziejê, ¿e
mo¿e kiedyœ klient trafi do sklepu w poszukiwaniu czegoœ, co mu najbardziej
smakowa³o.

3.
Handel detaliczny i hurtowy
Pierwszym sklepem, na którego pó³kach w 1989 r. pojawi³y siê produkty z gos-
podarstw ekologicznych, by³ sklep „Bios” na ul. Foksal w Warszawie. Sklep,
który dziœ nosi nazwê „ ród³a ¿ycia” jest sklepem z ¿ywnoœci¹ wegetariañsk¹.
Jego asortyment powoli rozszerza³ siê o warzywa z gospodarstw ekologicznych,
póŸniej o m¹ki i kasze oraz makarony. Zaraz po nim powsta³y trzy nowe sklepy
w Warszawie, a w koñcu 1991 r. rolnicy ekologiczni dostarczali swoje produkty
do kilkunastu sklepów w kraju. W 1991 r. powsta³a pierwsza hurtownia warzyw
i produktów zbo¿owych, za³o¿ona przez handlowców ze sklepu „Bios”.
W 1993 r. by³o ju¿ 60 sklepów i kilka hurtowni z produktami ekologicznymi,
w 1994 r. — ponad 80. W niektórych supermarketach, przypadkowych sklepach
lub stoiskach na bazarach mo¿na odkryæ tak¿e inne produkty ze znakiem
EKOLAND. Nie ma natomiast sklepu, który prowadzi³by wy³¹cznie asortyment
produktów ekologicznych, poniewa¿ jest on nadal w¹ski i sezonowy.

Trudnoœci z zaopatrzeniem sklepów w pe³ny asortyment towarów wytworzo-
nych metodami ekologicznymi spowodowane s¹ m.in. du¿ym rozproszeniem
gospodarstw. Najwiêcej problemów stwarza szybkie dostarczanie produktów
œwie¿ych i sezonowych, czyli warzyw i owoców, produktów mleczarskich, jaj
i œwie¿ych zió³. Do warszawskich sklepów przywo¿¹ je g³ównie rolnicy z woj.
mazowieckiego (ok. 80 km).

Produkty suche s¹ sprowadzane do sklepów bezpoœrednio od rolników oraz
z m³yna i wytwórni makaronu lub przez hurtownie. Hurtownie czêsto dyspo-
nuj¹ w³asnym transportem, np. hurtownia „Provita” rozwozi swoje produkty do
30 sklepów na pó³nocy i na po³udniu Polski. Trasa jest tak przemyœlana, ¿e pro-
dukty s¹ jednoczeœnie odbierane od rolników w danym rejonie i przewo¿one do
Warszawy lub innych du¿ych miast.

W ostatnich latach coraz czêœciej spotyka siê produkty ekologiczne na pó³kach
supermarketów a nawet hipermarketów. Trafiaj¹ tam za poœrednictwem hurto-
wni albo bezpoœrednio od rolników i przetwórców. Ta forma sprzeda¿y
wymaga du¿ej sprawnoœci dostawców: posiadania konta w banku, zasobów
finansowych ze wzglêdu na d³ugie terminy p³atnoœci, przygotowania kodów
kreskowych na produkty oraz posiadania telefonu i telefaksu, niezawodnego
samochodu dostawczego i umiejêtnoœci dostosowania siê do du¿ych wymagañ
jakoœciowych supermarketu. Poniewa¿ pocz¹tki wspó³pracy s¹ zazwyczaj
trudne, dobrze jest, je¿eli osoba odpowiedzialna za wspó³pracê z dostawcami
jest wyrozumia³a dla niedoœwiadczonych rolników i pozytywnie nastawiona do
produktów ekologicznych. Mimo wysokich cen wielu produktów, znajduj¹ one

Inicjatywy marketingowe rolników ekologicznych

105



licznych nabywców, zw³aszcza jeœli chodzi o produkty, których nie ma w jako-
œci konwencjonalnej np. m¹ka razowa pszenna i ¿ytnia, m¹ka gryczana, maka-
ron razowy. Jednak zdarza siê, ¿e hipermarket obraca pospolitymi warzywami,
jak buraki, marchew lub kapusta, które s¹ równolegle oferowane w jakoœci kon-
wencjonalnej.

4.

Asortyment
Poda¿ produktów ekologicznych jest zmienna, co wynika z naturalnego, œciœle
zwi¹zanego z porami roku sposobu produkcji. W gospodarstwach ekologicz-
nych, gdzie produkcja jest wielostronna, wystêpuj¹ tradycyjne okresy du¿ej
poda¿y, np. jaj wiosn¹. Poda¿ serów oraz innych produktów mlecznych, zw³asz-
cza kozich, jest najwiêksza latem. Natomiast popyt na te produkty jest mniej wiê-
cej sta³y, z wyj¹tkiem wakacji, kiedy od kilku lat obserwuje siê znaczny spadek
popytu.

Pocz¹tkuj¹cy klient mo¿e byæ zadowolony z asortymentu ¿ywnoœci ekologicznej
oferowanego przez sklepy. Ma do dyspozycji przetwory zbo¿owe oraz prze-
twory z owoców i warzyw, jest te¿ du¿o œwie¿ych warzyw i ziemniaków, od
czasu do czasu mo¿na kupiæ ró¿ne produkty mleczarskie. Jednak dla zaawanso-
wanego konsumenta ¿ywnoœci ekologicznej oferta sklepów jest trochê za ma³a.
Zim¹ brakuje owoców, które s¹ dostêpne w sezonie zbiorów. W wielu sklepach
nie sprzedaje siê miêsa, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce u nas przepisy sanitarne
(mo¿na by³oby sprzedawaæ jedynie miêso i jego przetwory w opakowaniach pró-
¿niowych).

W asortymencie hurtowni np. „Provita” znajduje siê 50 pozycji produktów w ja-
koœci ekologicznej, g³ównie produkty zbo¿owe oraz przetwory owocowo-warzy-
wne. W dobrze zaopatrzonym sklepie mo¿na znaleŸæ wiêcej produktów z gospo-
darstw ekologicznych w nastêpuj¹cych grupach towarowych:
1) produkty œwie¿e:

• warzywa i owoce,
• ziemniaki,
• produkty z mleka krowiego i koziego: mleko, jogurt, twaro¿ki, sery twarde,

mas³o,
• jaja;

2) produkty suche:
• ziarna zbó¿: pszenicy, ¿yta, orkiszu, jêczmienia,
• ziarna gniecione i p³atki pszenicy, ¿yta, orkiszu, jêczmienia,
• otrêby z ró¿nych zbó¿,
• kasze: pêczak pszenny i jêczmienny, kasza jaglana, kasza gryczana,
• makarony razowe: pszenny, ¿ytni, z orkiszu, z dodatkiem zió³, a tak¿e p³aty

makaronowe (lasagne);
3) przetwory owocowe i warzywne:

• z pomidorów: soki, przeciery, pomidory w zalewie,
• ogórki kiszone i konserwowe,
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• owoce pasteryzowane: czarne i czerwone porzeczki, truskawki,
• soki: jab³kowy, z marchwi, z porzeczek.

Produkty z gospodarstw ekologicznych sprzedawane s¹ zazwyczaj w opakowa-
niach jednostkowych oznaczonych etykiet¹ z adresem producenta i numerem
atestu. Najczêœciej producenci u¿ywaj¹ etykiet drukowanych na zamówienie
przez EKOLAND. Wówczas konieczne jest umieszczenie na niej piecz¹tki adre-
sowej gospodarstwa, numeru atestu, nazwy i wagi towaru, daty produkcji lub
daty trwa³oœci. Nieliczni producenci opracowali w³asne etykiety, na których
zamieszczaj¹ znak EKOLAND na podstawie zawartej umowy.

5.
Ceny
Na co dzieñ ceny s¹ wynikiem ustaleñ miêdzy rolnikami a hurtowni¹ lub skle-
pem. W pewnych regionach wspó³pracuj¹cy ze sob¹ rolnicy, m.in. w woj. toruñ-
skim i p³ockim, ustalaj¹ wspólnie ceny produktów ekologicznych w danym rejo-
nie. W przypadku dostaw produktów do hurtowni nale¿y wliczyæ jej narzut sza-
cowany na mniej wiêcej 15%, narzut sklepu do ceny hurtowej wynosi ok. 30%.
Je¿eli rolnicy dostarczaj¹ produkty, najczêœciej owoce i warzywa, bezpoœrednio
do sklepu, otrzymuj¹ cenê odpowiadaj¹c¹ cenom detalicznym produktów kon-
wencjonalnych. Do ceny zakupu sklep dolicza 25–30% narzutu. Ceny owoców
i warzyw, zw³aszcza sezonowych (np. sa³aty, truskawek), których cena w pew-
nych okresach zmienia siê z dnia na dzieñ, s¹ bardziej p³ynne.

6.
Przetwórnie
Wa¿nym miejscem zbytu produktów z gospodarstw ekologicznych s¹ przetwór-
nie. Wiêkszoœæ z nich (oprócz piekarni w Torniu) zosta³y zapocz¹tkowane przez
rolników. Obecnie dzia³aj¹ nastêpuj¹ce przetwórnie z atestem EKOLAND-u:
1) Biopiekarnia „W Grzybowskiej Arce” w S³ubicach, woj. mazowieckie;
2) M³yn „EKO” w Tuczkach, woj. warmiñsko-mazurskie;
3) Przetwórnia owocowo-warzywna „Good Food Bio” w P³onnem, woj. kujaw-

sko-pomorskie;
4) Piekarnia Ryszarda Piaseckiego w Toruniu;
5) Zak³ad przetwórstwa zbó¿ ekologicznych Zofii Miœkiewicz w Krakowie;
6) Wytwórnia makaronu „Bio” w Pokrzydowie woj kujawsko-pomorskie.

Wspó³praca rolników z przetwórniami na ogó³ jest uregulowana umowami
pismenymi lub ustnymi przed rozpoczêciem sezonu uprawowego, co jest wy-
godnym rozwi¹zaniem dla obydwu stron. Rolnicy mog¹ wówczas dostosowaæ
produkcjê do wymagañ przetwórcy i ustaliæ poziom cen. Jedynym ryzykiem jest
zmiennoœæ pogody, która mo¿e byæ przyczyn¹ klêski nieurodzaju lub nadpro-
dukcji i niskiej ceny.
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7.

Eksport
Od kilku lat podejmowane s¹ próby zorganizowania produkcji eksportowej.
Dotychczas najwa¿niejszymi produktami eksportowymi s¹ owoce jagodowe: tru-
skawki oraz czarne i czerwone porzeczki. Potrzebn¹ masê towaru jest w stanie
przygotowaæ tylko grupa rolników, tote¿ zazwyczaj powstaje ona w sposób nie-
formalny, by w przysz³oœci w razie potrzeby przyj¹æ formy prawne jak Radzano-
wskie Towarzystwo Ekologiczne. Tylko nieliczni rolnicy s¹ w stanie samodziel-
nie przygotowaæ partie towaru na eksport, np. warzywa lub jab³ka, poniewa¿
wymaga to posiadania odpowiedniej powierzchni gospodarstwa lub sadu
i umiejêtnoœci organizacyjnych, spe³nienia norm jakoœciowych, stosowania
w³aœciwych opakowañ, zorganizowania transportu itp. Czêœæ obowi¹zków mo¿e
przej¹æ na siebie firma eksportuj¹ca, choæ jedno ze specjalistycznych gospo-
darstw ekologicznych zajmuje siê samodzielnie od pocz¹tku do koñca wysy³k¹
na eksport.

Jeszcze jedn¹ barier¹ w eksporcie produktów ekologicznych jest koniecznoœæ
posiadania certyfikatu upowa¿nionej jednostki kontrolnej, co wi¹¿e siê z du¿ymi
kosztami. Kontrole najczêœciej przeprowadza holenderska jednostka SKAL,
a w³aœcicielem certyfikatu na kontrolowane produkty jest najczêœciej nie rolnik,
lecz eksporter lub importer.

8.

Przyk³ady dzia³añ grup producenckich

Grupa producentów zbó¿ i warzyw — „Brodnica”

Spotkania rolników w tym rejonie zosta³y zapocz¹tkowane na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych, kiedy rolnicy poznali siê na pierwszych kursach rolnictwa eko-
logicznego. Dziêki pomys³owoœci liderów zaczêli wspólnie sprzedawaæ swoje
produkty do sklepów w Warszawie i Trójmieœcie. Kiedy powsta³y pierwsze prze-
twórnie: owocowo-warzywna „BIO” w Golubiu-Dobrzyniu i wytwórnia maka-
ronu „BIO” w Pokrzydowie, nieco dostosowali produkcjê do potrzeb przetwór-
ców. Dlatego zorganizowanie siê rolników ekologicznych w grupy producentów
zbó¿ i warzyw — „Brodnica” w tym rejonie nie by³o trudne. Od dawna ³¹czy³y
ich wiêzy handlowe oraz s¹dziedzkie i kole¿eñskie. Kilku z nich m.in. Mie-
czys³aw Babalski — wieloletni przewodnicz¹cy Stowarzyszenia EKOLAND
a obecnie przewodnicz¹cy Oddzia³u Kujawsko-Toruñskiego, doradca Oœrodka
Doradztwa Rolniczego (ODR) oraz w³aœciciel wytwórni makaronu s¹ liderami tej
grupy. Rolnicy sprzedaj¹ swoje produkty do wytwórni makaronu BIO w Pokrzy-
dowie, dostarczaj¹ warzywa i inne produkty do sklepów w Bydgoszczy, Toruniu
i wspó³pracuj¹, ³¹cz¹c transport towarów oraz rozprowadzaj¹c biologiczne œrod-
ki ochrony roœlin. Sytuacja rolników w grupie jest dobra, a nawet s¹ problemy
z brakiem produktów. W trakcie regularnych spotkañ z przetwórcami rolnicy
ustalaj¹ rodzaj i powierzchniê uprawianych warzyw oraz sposób dostaw
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i p³atnoœci. Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ handlowych doszli do
wniosku, ¿e oprócz utrzymywania kontaktów z dotychczasowymi odbiorcami
bêd¹ rozwijaæ i modernizowaæ przetwórstwo zbó¿ i przechowalnictwo warzyw.
Przedstawili dzia³ania grupy na zebraniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowi-
ska w Urzêdzie Powiatowym w Brodnicy, na posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej oraz na spotkaniu z dyrekcj¹ Regionalnego Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku. W najbli¿szym czasie
maj¹ zamiar bowiem szukaæ sponsorów adaptacji budynku przechowalni wa-
rzyw, silosów do zbo¿a, maszyny do makaronu, komputera i faxu.

Wydali tak¿e kolejn¹ ulotkê na temat ¿ywnoœci ekologicznej dla konsumentów,
przeznaczon¹ do rozpowszechniania na takich imprezach promocyjnych, jak
Dzieñ Ziemi w Warszawie, rozpoczêcie sezonu agroturystycznego, Dni Drwêcy
i Do¿ynki Ekologiczne. Dziêki sta³ej wspó³pracy z Brodnickim Parkiem Krajobra-
zowym gospodarstwa ekologiczne zwiedzi³o w b.r. ok. 600 uczestników wycie-
czek szkolnych z ca³ego kraju.

Grupa producentów mleka — „U¿ranki”
Grupa rolników — producentów mleka „U¿ranki” skupiona jest wokó³ gospo-
darstwa Agaty Szlagier-Jab³oñskiej, która od 1993 r. prowadzi gospodarstwo eko-
logiczne nastawione na produkcjê mleka, twaro¿ków i serów kozich i krowich.
Aktualnie w gospodarstwie przetwarzane jest mleko z dwóch gospodarstw, chêæ
wspó³pracy w przysz³oœci wyrazi³o 10 rolników ekologicznych. Agata Szlagier-
-Jab³oñska regularnie dostarcza swoje produkty do kilku sklepów ekologicznych,
barów i restauracji w Warszawie, a sprzeda¿ nie zmniejsza siê mimo okresu
wakacyjnego. Prowadzi³a równie¿ rozmowy w sprawie dostaw do barów przy-
dro¿nych, sieci barów sa³atkowych oraz restauracji.

Oprócz tego Agata Szlagier-Jab³oñska bra³a tak¿e udzia³ w ró¿nych imprezach
promocyjno-handlowych, jak: poczêstunki ekologiczne na konferencjach m.in.
w Ministerstwie Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa oraz
w Sejmie. Regularnie bywa na ró¿nych kiermaszach: na Do¿ynkach Ekologi-
cznych, Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych oraz obchodach Œwiatowego Dnia
Ochrony Œrodowiska w Warszawie, P³ocku, Sannikach, Starym Polu i Miko-
³ajkach.

Obserwuje siê coraz wiêksze zainteresowanie produktami ekologicznymi (liczne
zaproszenia na konferencje i kiermasze) wœród klientów oraz ekologicznymi
metodami produkcji wœród rolników (coraz wiêksza grupa zainteresowanych
rolników). Dalsze zwiêkszenie sprzeda¿y i poszerzenie grona odbiorów o sklepy
spo¿ywcze, supermarkety itp. jest uzale¿nione od rejestracji przetwórni, a w tym
celu konieczne jest przeprowadzenie kursu przepisów sanitarnych, analiz pro-
duktów, opracowanie norm i wyst¹pienie o kontrolê na zgodnoœæ z kryteriami
rolnictwa ekologicznego. Latem prowadzona jest codzienna sprzeda¿ obwoŸna
na przystaniach i campingach, a przy okazji: degustacje, rozmowy z klientami.

Grupa planuje te¿ utworzenie sta³ego rynku w P³ocku i sezonowego rynku lokal-
nego (pensjonaty, hotele) oraz poszukiwanie nowych odbiorców w Trójmieœcie,
£odzi i na po³udniu Polski. Rolnicy regionu mog¹ za poœrednictwem grupy
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liczyæ na sta³e fachowe doradztwo specjalistów z ODR. Dziêki operatywnoœci
Agaty Szlagier-Jab³oñskiej organizowane s¹ te¿ kursy rolnictwa ekologicznego
we wsi U¿ranki, przyje¿d¿aj¹ do wsi równie¿ wycieczki, tak¿e zagraniczne,
a w gospodarstwach chêtnie odbywaj¹ praktyki studenci, w tym zagraniczni.

Grupa producentów mleka i zió³ — „Brzostowo”

Rolnicy w Brzostowie prowadz¹ produkcjê metodami ekstensywnymi, bliskimi
ekologicznym, lecz nie posiadaj¹ atestu. Wiele gospodarstw ma grunty w obrêbie
Biebrzañskiego Parku Narodowego. Dodatkowym Ÿród³em dochodów dla tych
gospodarstw sa turyœci — g³ównie obserwatorzy ptaków, równie¿ zza granicy.
Rolnicy, a w³aœciwie ich ¿ony i dzieci tradycyjnie zajmuj¹ siê zbieraniem zió³ dzi-
korosn¹cych i sprzedawaniem ich do „Herbapolu” oraz innych firm zielarskich.

Marian Zysk — doradca ODR znalaz³ organizatora skupu zió³. Podpisano kon-
trakt eksportowy i umowê na skup, Fundacja IUCN otrzyma³a zgodê na zbiór
zió³ od dyrekcji Biebrzañskiego Parku Narodowego, a inspekcjê przeprowadzi³a
holenderska jednostka kontrolna SKAL. Skup zió³ jest prowadzony na terenie
Brzostowa oraz w piêciu s¹siaduj¹cych wsiach, ¿eby zapewniæ wolumen towaru
i nie eksploatowaæ nadmiernie przyrody.

W Brzostowie przeprowadzono szkolenie na temat agroturystyki przez ECEAT.
Na razie jedno gospodarstwo zg³osi³o chêæ prowadzenia takiej dzia³alnoœci, inni
rolnicy zastanawiaj¹ siê.

Najbli¿sze plany grupy to zorganizowanie szkolenia na temat jakoœci surowców
zielarskich, rolnictwa ekologicznego oraz produkcji truskawek, zorganizowanie
wycieczki do najlepszych gospodarstw ekologicznych w Polsce, znalezienie
w okolicy zamra¿alni, z któr¹ mo¿na by³oby wspó³pracowaæ w przysz³ym roku
i jednoczeœnie odbudowaæ prowadzon¹ w tym rejonie w przesz³oœci uprawê
truskawek.

Grupa producentów zbó¿ i mleka — „Olsztyn”

Rolnicy z grupy kontaktuj¹ siê na kursach rolnictwa ekologicznego i imprezach
organizowanych przez ODR w Olsztynie. Spotkania organizowane s¹ z inicja-
tywy Teresy Kajki, doradcy ODR. Po okreœleniu wielkoœci produkcji rolnicy pod
kierunkiem doradcy z ODR podjêli rozmowy z potencjalnymi odbiorcami ich
produktów: mieszalni¹ pasz, m³ynem, masarni¹ i piekarni¹. Mo¿liwe jest
us³ugowe mielenie zbo¿a w pobliskim m³ynie. Jesieni¹ zostan¹ wznowione roz-
mowy z masarni¹, natomiast wytwórnia pasz nie jest na razie zainteresowana
tego rodzaju produkcj¹. Rozwa¿ano tak¿e mo¿liwoœæ sprzeda¿y warzyw na
rynek warszawski, jednak rolnicy w tym roku nie maj¹ takiej produkcji i planuj¹
j¹ rozpocz¹æ w przysz³ym roku. Cz³onkowie grupy raczej oczekuj¹ na propozy-
cje z zewn¹trz, nie maj¹ zamiaru przystêpowaæ do ¿adnych inwestycji ani
zaci¹gaæ kredytów. Cz³onkowie grupy maj¹ w planach zapoznanie siê z przepi-
sami sanitarnymi zwi¹zanymi z obrotem p³odami rolnymi, nawi¹zanie kontak-
tów z sieci¹ sklepów „Biedronka”, hurtowniami w Olsztynie oraz nawi¹zanie
wspó³pracy z piekarni¹ i masarni¹.
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Grupa wielokierunkowa (warzywa, zbo¿a) — „Rajgród”
Rolnicy ekologiczni w tej grupie znaj¹ siê od kilku lat ze spotkañ na kursach rol-
nictwa ekologicznego i staraj¹ siê wspólnie znaleŸæ rynki zbytu. Wspólnie wyje¿-
d¿ali na wycieczki do innych gospodarstw ekologicznych oraz na kiermasze eko-
logiczne. W ostatnim roku nawi¹zano kontakty z holendersk¹ fundacj¹ „Wólka”,
która zamówi³a u rolników przetwory warzywne z myœl¹ o eksporcie do Holan-
dii oraz odnowiono kontakty z przetwórni¹ Good Food Bio z Golubia Dobrzynia
oraz fim¹ Symbio zajmuj¹c¹ siê eksportem owoców miêkkich.

Marian Zysk nawi¹za³ kontakty z Muzeum Przyrodniczym w Drozdowie, które
prowadzi dzia³alnoœæ szkoleniowo-promocyjn¹ w zakresie rolnictwa ekologicz-
nego. W prasie lokalnej i „Wiadomoœciach Rolniczych” ODR w Szepietowie uka-
za³y siê notatki na temat rolnictwa ekologicznego. Efekty, jakie osi¹gniêto w ra-
mach projektu, to dobry zbyt na zbo¿a i grykê oraz czêœæ warzyw. Dodatkowych
Ÿróde³ dochodu dostarcza agroturystyka. Natomiast w sytuacji za³amania siê
rynku ¿ywca wieprzowego i wo³owego czêœæ rolników specjalizuje siê w pro-
dukcji mleka. W najbli¿szym czasie planowane s¹ dalsze szkolenia w zakresie
agroturystyki oraz produkcji owoców i warzyw, czyli w kierunkach przy-
nosz¹cych najwiêksze dochody, a tak¿e poszerzenie oferty o zio³a z uprawy po-
lowej.

Inicjatywy marketingowe rolników ekologicznych
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Henryk RunowskiVII.
Popyt na ¿ywnoœæ
ekologiczn¹
1.
Wprowadzenie
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce uwarunkowany jest mo¿liwoœciami
zbytu jego produktów. Oznacza to, ¿e popyt wewnêtrzny i zewnêtrzny na ¿yw-
noœæ ekologiczn¹ jest podstawowym determinantem upowszechniania siê ekolo-
gicznych metod produkcji rolniczej.

W celu rozpoznania wystêpuj¹cego aktualnie w Polsce popytu na ¿ywnoœæ eko-
logiczn¹ przeprowadzono badania w czterech przekrojach:
1) wœród ogólnopolskiej reprezentacji doros³ych Polaków; na losowej próbie mie-

szkañców Polski, zachowuj¹c proporcjonalny udzia³ województw, taki jaki jest
w populacji mieszkañców Polski; badaniami objêto 1167 osób; badania ankie-
towe przeprowadzi³ Oœrodek Badania Opinii Publicznej;

2) wœród mieszkañców ma³ych i œrednich miast; badaniami objêto klientów skle-
pów spo¿ywczych w takich miastach, jak: Brodnica, £om¿a i Suwa³ki. £¹cznie
przebadano 300 osób; badania ankietowe przeprowadzi³ mgr in¿. Artur Czer-
niecki;

3) wœród mieszkañców du¿ych aglomeracji miejskich (klientów supermarketów);
badania przeprowadzono w trzech supermarketach w Warszawie, obejmuj¹c
wywiadem kierowanym 212 osób; badania przeprowadzili studenci Uniwer-
sytetu Warszawskiego;

4) wœród klientów sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹; badania przeprowadzono
wœród 500 klientów sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, stosuj¹c metodê
wywiadu kierowanego; badania ankietowe przeprowadzi³y Barbara Bajer
i Ma³gorzata Janiszewska.

Podejmuj¹c badania w wyszczególnionych grupach respondentów, starano siê
uzyskaæ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1) jaka jest œwiadomoœæ ekologiczna konsumentów i znajomoœæ pojêcia „¿ywnoœæ

ekologiczna”, w ró¿nych przekrojach spo³ecznych?
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2) jakie jest zró¿nicowanie popytu na ¿ywnoœæ ekologiczn¹?
3) jakie asortymenty ¿ywnoœci ekologicznej cechuj¹ siê szczególnym zaintereso-

waniem konsumentów?
4) jakich produktów ekologicznych brakuje w sklepach z ¿ywnoœci¹ ekolo-

giczn¹?
5) jakie s¹ preferowane miejsca zakupu ¿ywnoœci ekologicznej przez badanych

respondentów?
6) jak¹ ró¿nicê cen produktów ekologicznych w stosunku do cen produktów

konwencjonalnych s¹ w stanie zaakceptowaæ konsumenci?

Wyniki badañ zestawiono w tabelach 1–13.

2.

Œwiadomoœæ ekologiczna konsumentów i stopieñ
znajomoœci pojêcia ¿ywnoœci ekologicznej
Wyniki badañ reprezentacji ogólnopolskiej wskazuj¹, ¿e œwiadomoœæ ekologiczna
konsumentów nie jest zbyt wysoka. Kupuj¹cy produkty ¿ywnoœciowe zwracaj¹
uwagê przede wszystkim na termin przydatnoœci do spo¿ycia (82%) oraz cenê
(79%), natomiast dopiero w dalszej kolejnoœci na zawartoœæ witamin (56%), kon-
serwantów (49%), producenta (40%) i rodzaj opakowania (34%) — tabela 1.
Z badañ przeprowadzonych wœród klientów supermarketów w Warszawie
wynika, ¿e zwracaj¹ oni uwagê przede wszystkim na termin przydatnoœci do
spo¿ycia (85,4%), obecnoœæ sztucznych konserwantów (41%), cenê (37,3%) oraz
zawartoœæ witamin (32,1%).

Tabela 1. Stopieñ zainteresowania wybranymi cechami kupowanych produktów ¿yw-
noœciowych wœród respondentów populacji ogólnopolskiej [%]
Degree of interest in selected features of food products purchased by respondent
group of the Polish population [%]

Cechy produktu
Stopieñ zainteresowania

du¿y œredni ma³y trudno
powiedzieæ

Producent 40 24 32 3

Rodzaj opakowania 34 29 33 3

Zawartoœæ witamin 56 18 23 4

Termin przydatnoœci do spo¿ycia 82 5 11 3

Cena 79 10 9 3

Obecnoœæ sztucznych konserwantów 49 18 28 5

Z wypowiedzi respondentów objêtych badaniami ogólnopolskimi wynika, ¿e a¿
41% badanych kupuje ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Wœród badanych klientów super-
marketów wynika, ¿e a¿ 71% z nich potwierdza fakt kupowania ¿ywnoœci ekolo-
gicznej. Odpowiedzi te s¹ wrêcz zaskakuj¹ce i mog¹ wynikaæ z niepe³nej wiedzy
na temat tego, czym jest ¿ywnoœæ ekologiczna. Inn¹ przyczyn¹ mo¿e byæ te¿ fakt
dodawania przez ró¿ne firmy na etykietach swoich produktów niespe³niaj¹cych

Fundacja IUCN-Poland

114



kryteriów ¿ywnoœci ekologicznej wyró¿ników: „bio”, „eko”, „ekologiczny”,
„zdrowa ¿ywnoœæ” itp.

Produkty ekologiczne kupowane s¹ g³ównie przez mieszkañców du¿ych miast
(47–55%), osoby z wykszta³ceniem œrednim i wy¿szym, o dobrej sytuacji mate-
rialnej, ale równie¿ uczniów i studentów, co jest nastêpstwem prowadzonej
w szko³ach coraz szerszej edukacji ekologicznej. Mieszkañcy wsi w mniejszym
stopniu deklaruj¹ fakt kupowania ¿ywnoœci ekologicznej (28%). Wœród nieku-
puj¹cych tych produktów przewa¿aj¹ mieszkañcy wsi, osoby starsze, osoby
z wykszta³ceniem podstawowym, a tak¿e bêd¹ce w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawowym motywem zakupów jest troska o zdrowie w³asne i rodziny (94%),
w mniejszym stopniu, natomiast — troska o stan œrodowiska (66%) oraz walory
smakowe produktów ekologicznych (58%) — tabela 2.

Tabela 2. Czynniki decyduj¹ce o zakupie przez respondentów populacji ogólnopolskiej
¿ywnoœci ekologicznej [%]
Factors determining purchase of organic foods among respondent group of the
Polish population [%]

Czynniki
Motywacja w stopniu

du¿ym œrednim ma³ym trudno
powiedzieæ

Lepszy smak i zapach produktów ekologicznych 58 23 17 2

Lepszy wygl¹d produktów ekologicznych 43 27 28 3

Troska o stan œrodowiska naturalnego 66 17 13 4

Troska o zdrowie swoje i rodziny 94 1 4 0

Przypadek 15 16 53 16

Wiêkszoœæ osób wykaza³a siê nieznajomoœci¹ jakichkolwiek znaków graficznych
umieszczanych na opakowaniach produktów. Znak Stowarzyszenia Producen-
tów ¯ywnoœci Metodami Ekologicznymi — EKOLAND by³ rozpoznawany najle-
piej (21%), ale jednoczeœnie nie rozpoznawa³o go a¿ 64% badanych.

Pojêcie ¿ywnoœci ekologicznej poprawnie zdefiniowa³o 49% osób objêtych bada-
niami ogólnopolskimi, 49,1% osób objêtych badaniami w supermarketach oraz
43% osób objêtych badaniami w sklepach spo¿ywczych ma³ych i œrednich miast.
Poprawn¹ definicjê ¿ywnoœci ekologicznej poda³o a¿ 86,8% badanych klientów
w sklepach z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, wskazuj¹c, ¿e jest to ¿ywnoœæ wyproduko-
wana bez u¿ycia œrodków chemicznych. Tylko kilka procent konsumentów uwa¿a,
¿e jest to chwyt reklamowy. Dok³adniejsza analiza udzielonych odpowiedzi wska-
zuje jednak, ¿e wiedza na temat istoty ¿ywnoœci ekologicznej jest dalece mniejsza,
bior¹c np. pod uwagê poprawne odpowiedzi na pytania dotycz¹ce definicji ¿yw-
noœci ekologicznej, sposobu wyró¿niania ¿ywnoœci ekologicznej oraz instytucji zaj-
muj¹cej siê atestowaniem ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce stwierdzimy, ¿e liczba
respondentów, którzy udzielili w³aœciwej odpowiedzi zmniejszy³a siê do ok. 10%
badanej populacji. Wielkoœæ tê mo¿na przyj¹æ za odsetek ludnoœci znaj¹cej istotê
¿ywnoœci ekologicznej. Ten stosunkowo niski odsetek mo¿e byæ wynikiem niedo-
statecznej promocji i upowszechniania wiedzy na temat ¿ywnoœci ekologicznej,
zarówno w szko³ach, jak i œrodkach masowego przekazu.

Popyt na ¿ywnoœæ ekologiczn¹

115



Wœród Ÿróde³ informacji o ¿ywnoœci ekologicznej respondenci objêci badaniami
ogólnopolskimi wymieniaj¹ telewizjê (81%), radio i prasê (ok. 35%) — tabela 3.
Badani klienci supermarketów na pierwszym miejscu wskazuj¹ telewizjê (66,5%)
i prasê (45,8%) potem radio (25,5%) oraz rodzinê i znajomych (38,2%). ród³em
informacji o ¿ywnoœci ekologicznej dla klientów sklepów spo¿ywczych w ma³ych
i œrednich miastach by³a telewizja (38%), prasa i literatura (31%) oraz znajomi
(31%).

O ¿ywnoœci ekologicznej nie us³ysza³o w ogóle blisko 5% badanych w populacji
ogólnopolskiej oraz 0,5% osób badanych w supermarketach.

Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e œwiadomoœæ ekologiczna konsumentów
w Polsce nie jest zbyt wysoka, podobnie jak doœæ niskie jest w³aœciwe pojmowa-
nie czym jest ¿ywnoœæ ekologiczna. Badania pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e poprawnie
definiuje ¿ywnoœæ ekologiczn¹ ok. 10% badanych, chocia¿ odsetek osób dekla-
ruj¹cych zakupy ¿ywnoœci ekologicznej jest 4–5-krotnie wiêkszy.

3.

Zró¿nicowanie popytu na ¿ywnoœæ ekologiczn¹
Bior¹c pod uwagê przestrzenne zró¿nicowanie popytu na ¿ywnoœæ ekologiczn¹,
nale¿y stwierdziæ, ¿e ¿ywnoœæ ekologiczna kupowana jest g³ównie przez miesz-
kañców du¿ych miast. S¹ to przede wszystkim osoby z wykszta³ceniem œrednim
(51%) i wy¿szym (56%) oraz osoby oceniaj¹ce swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako
dobr¹, grupuj¹ce kadrê kierownicz¹ i prywatnych przedsiêbiorców. Liczna jest
te¿ reprezentacja uczniów i studentów. Wœród osób niekupuj¹cych natomiast
przewa¿aj¹ g³ównie osoby starsze, mieszkañcy wsi, osoby z wykszta³ceniem
podstawowym oraz oceniaj¹ce swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako z³¹. Bli¿sze dane
charakteryzuj¹ce osoby deklaruj¹ce zakupy ¿ywnoœci ekologicznej jak i osoby
niekupuj¹ce tej ¿ywnoœci przedstawiono w tabeli 4.

Fundacja IUCN-Poland

116

Tabela 3. ród³a informacji o istnieniu ¿ywnoœci ekologicznej w opinii respondentów
w populacji krajowej [%]
Source of information about the existence of organic foods in the opinion of the
respondant group of the Polish population [%]

Wyszczególnienie Ogó³em
W tym

mê¿czyŸni kobiety miasto wieœ

Programy radiowe 36 37 35 38 33

Programy telewizyjne 81 84 78 82 79

Gazety, czasopisma 32 31 33 38 23

Informacje przekazane przez rodzinê lub znajomych 11 11 12 13 9

Kontakty z rolnikami gospodaruj¹cymi ekologicznie 3 3 4 4 3

Inne 6 6 6 7 4

W ogóle nie s³ysza³em/am o ¿ywnoœci ekologicznej 5 5 5 3 8



Z badañ przeprowadzonych wœród osób w supermarketach wynika, ¿e kobiety
jak i mê¿czyŸni w podobnym stopniu deklaruj¹ zakup ¿ywnoœci ekologicznej.
Grupê kupuj¹cych ¿ywnoœæ ekologiczn¹ w pewnym stopniu ró¿nicowa³ wiek
respondentów. Osoby w wieku 30–39 lat czêœciej deklarowa³y nabywanie ¿ywno-
œci ekologicznej ni¿ w pozosta³ych grupach wiekowych. W najmniejszym stopniu
deklaracjê tak¹ sk³ada³y osoby w wieku 50–59 lat. Rodziny posiadaj¹ce czworo
i wiêcej dzieci w wiêkszym stopniu potwierdza³y fakt zakupu ¿ywnoœci ekologi-
cznej ni¿ osoby maj¹ce 2 lub 3 dzieci. Fakt nabywania ¿ywnoœci ekologicznej
w du¿ym stopniu deklarowa³y te¿ osoby maj¹ce na utrzymaniu jedno dziecko.

Najczêœciej zakup ¿ywnoœci ekologicznej deklarowa³y osoby okreœlaj¹ce swoj¹
sytuacjê jako raczej dobr¹.

4.
Asortyment nabywanych produktów
ekologicznych
Z badañ populacji ogólnopolskiej respondentów wynika, ¿e najczêœciej, bo kilka
razy w tygodniu, s¹ przez nich kupowane takie produkty ekologiczne, jak: pie-
czywo, mleko i jego przetwory, warzywa i owoce, a w dalszej kolejnoœci jaja,
przetwory owocowe i warzywne (tab. 5). Natomiast produkty, które ciesz¹ siê
najmniejszym powodzeniem nale¿¹ do grupy produktów sojowych. Mo¿e to byæ
rezultatem zbyt ma³ej wiedzy dotycz¹cej mo¿liwoœci wprowadzenia tych pro-
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Tabela 4. Charakterystyka osób deklaruj¹cych lub nie zakupy ¿ywnoœci ekologicznej
Characteristics of persons declaring themselves purchasers (or non-purchasers)
of organic foods

Dane charakteryzuj¹ce respondentów
Udzia³ odpowiedzi [%]

Liczba osób
tak nie

Respondenci ogó³em 41 59 1108

P³eæ
mê¿czyŸni
kobiety

33
48

67
52

533
576

Wiek
do 19
20–29
30–39
40–49
50–59
60 i wiêcej

46
44
46
42
36
31

54
56
54
58
64
69

94
206
251
208
142
207

Wykszta³cenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
œrednie i pomaturalne
wy¿sze z niepe³nym

28
35
51
56

72
65
49
44

309
295
367
134

Miejsce zamieszkania
wieœ
miasto do 100 tys.
miasto 101–500 tys.
miasto pow. 500 tys.

28
44
55
47

72
56
45
53

399
350
216
143



duktów do jad³ospisu i prawie ¿adnej tradycji ich spo¿ywania. Badaj¹c relacje
miêdzy miejscem zamieszkania a czêstotliwoœci¹ zakupu poszczególnych produ-
któw ekologicznych, nale¿y stwierdziæ, ¿e osoby zamieszkuj¹ce na terenach wiej-
skich, rzadziej kupuj¹ ¿ywnoœæ ekologiczn¹, ni¿ mieszkañcy miast. Wynika to
z mo¿liwoœci produkcji niektórych artyku³ów ¿ywnoœciowych na w³asne
potrzeby. St¹d te¿ np. 40% rolników uczestnicz¹cych w badaniach twierdzi, ¿e
nie kupuje pieczywa kilka razy w tygodniu (16% mieszkañców terenów wiej-
skich), natomiast wœród mieszkañców miast nie kupuje pieczywa kilka razy
w tygodniu tylko 9% badanej zbiorowoœci. Podobne zale¿noœci dotycz¹ zakupu
warzyw i owoców. Otó¿ 24% mieszkañców wsi kupuje je kilka razy w tygodniu,
podczas gdy tak¹ czêstotliwoœæ zakupów deklaruje 58% mieszkañców miast.
Kilka razy w miesi¹cu kupuje warzywa i owoce 31% badanej zbiorowoœci zamie-
szkuj¹cej na wsi i 22% mieszkañców miast. Przetwory owocowe i warzywne
kupuj¹ kilka razy w miesi¹cu g³ównie osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat,
mieszkañcy miast i osoby z wy¿szym wykszta³ceniem.

Tabela 5. Czêstotliwoœæ zakupów wybranych grup produktów
Frequency of purchases of selected product groups

Rodzaj produktu
Zakup dokonywany [%]

kilka razy
w tygodniu

kilka razy
w miesi¹cu rzadziej nie kupujê

Warzywa i owoce 50 25 12 14

Przetwory owocowe i warzywne 20 36 19 26

Tofu i inne produkty sojowe 5 24 27 44

Mleko i jego przetwory 66 14 5 14

Jaja 33 32 9 26

M¹ka 13 39 27 21

Kasze 10 41 30 19

Pieczywo 72 11 7 11
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Tabela 6. Czêstotliwoœæ zakupów produktów ekologicznych przez klientów super-
marketów
Purchase frequency of organic products by supermarket customers

Wyszczególnienie

Zakup dokonywany [%]

kilka razy
w tygodniu

kilka razy
w miesi¹cu rzadziej nie kupujê brak

odpowiedzi

Warzywa i owoce 34,0 24,1 7,5 6,6 27,8

Przetwory owocowe i warzywne 16,5 33,0 16,5 6,1 27,8

Tofu i inne produkty sojowe 4,7 15,6 28,3 23,1 28,3

Mleko i jego przetwory 38,2 16,0 15,1 2,8 27,8

Jaja 14,2 27,4 12,3 17,9 28,3

M¹ka 6,1 12,3 34,9 18,4 28,3

Kasze 6,1 11,8 33,0 21,2 27,8

Pieczywo 41,0 14,6 6,1 9,9 28,3



Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, ¿e badani klienci supermarketów kilka
razy w tygodniu kupuj¹ warzywa i owoce (34%), przetwory owocowe i warzy-
wne (16,5%), tofu i inne produkty sojowe (4,7%), mleko i jego przetwory (38,3%),
jaja (14,2%), m¹kê (6,1%), kaszê (6,1%), pieczywo (41%). Kilka razy w miesi¹cu
kupuje warzywa i owoce 24,1% badanych respondentów, przetwory owocowe
i warzywne 33%, tofu i inne produkty sojowe 15,6%, mleko i jego przetwory
16%, jaja 27,4%, m¹kê 12,3%, kaszê 11,8%, pieczywo 11,4%. Wreszcie rzadziej ni¿
poprzednio kupuje warzywa i owoce 7,5% badanych, przetwory owocowe
i warzywne 16,5%, tofu i inne produkty sojowe 28%, mleko i jego przetwory
15,1%, jaja 12,3%, m¹kê 34,9%, kaszê 33% i pieczywo 6,1% badanych osób.

Z badañ przeprowadzonych w sklepach ekologicznych wynika, ¿e kilka razy
w tygodniu kupuje produkty 39% ankietowanych, kilka razy w miesi¹cu — 37%,
sporadycznie — 19% badanych. Tylko 5% zaopatruje siê w produkty ekologiczne
codziennie. Wiêkszoœæ osób kupuje produkty suche, przede wszystkim kasze,
ziarna gniecione i p³atki zbó¿, ziarna zbó¿ (do przygotowania w³asnego muesli)
i nasiona roœlin str¹czkowych. Z produktów œwie¿ych najczêœciej kupowano jaja,
rzodkiewkê, sa³atê, ziemniaki, szczypiorek, mleko krowie i kozie, a tak¿e sery.
Wœród owoców najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê jab³ka, truskawki
i maliny. W grupie przetworów owocowo-warzywnych przewa¿a³y soki i prze-
twory z pomidorów. Dalsze miejsca zajê³y owoce pasteryzowane i ogórki
kiszone. Spoœród innych produktów ankietowani wymienili pieczywo, produkty
sojowe, s³odycze i wodê mineraln¹. Respondenci chêtnie nabywali równie¿
kie³ki, m¹kê, bakalie oraz oleje.

Z przytoczonych badañ wynika, ¿e klienci sklepów ekologicznych w swoich pre-
ferencjach co do zakupu poszczególnych asortymentów ¿ywnoœci ró¿ni¹ siê od
klientów supermarketów i innych sklepów spo¿ywczych, kupuj¹c czêœciej pro-
dukty „suche”. Wszystkie badane grupy respondentów wykazuj¹ du¿e zaintere-
sowanie zakupami warzyw i owoców œwie¿ych, przetworów mlecznych i jaj.

5.
Dostrzegane braki asortymentowe produktów
ekologicznych
Badani respondenci populacji ogólnopolskiej wskazywali na brak w asortymen-
cie ¿ywnoœci ekologicznej takich produktów, jak: miêsa i jego przetworów (54%
respondentów), kawy (28%), herbaty (33%), przetworów dla niemowl¹t i dzieci
(23%), 12% respondentów wskazywa³o na brak jeszcze innych produktów (tab. 7).
Czêœciej na brak wymienionych produktów ekologicznych w sklepach spo¿yw-
czych wskazuj¹ mieszkañcy du¿ych miast ni¿ ma³ych. Podobnie osoby ze œred-
nim i wy¿szym wykszta³ceniem czêœciej dostrzegaj¹ wystêpuj¹ce braki w asorty-
mencie produktów ekologicznych ni¿ osoby z wykszta³ceniem podstawowym.

Wœród grup spo³eczno-zawodowych brak miêsa i jego przetworów w najwiêk-
szym stopniu dostrzegaj¹ prywatni przedsiêbiorcy (74%), gospodynie domowe
(64%), kierownicy i specjaliœci (62%). W najmniejszym natomiast stopniu braki te
s¹ zauwa¿ane przez rolników (36%), uczniów i studentów (42%), bezrobotnych
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oraz robotników (47–48%). Nieco inaczej wygl¹daj¹ oceny dotycz¹ce braku kawy
ekologicznej. Brak tego produktu stwierdzaj¹ przede wszystkim ludzie na stano-
wiskach kierowniczych i specjaliœci (32%), uczniowie i studenci oraz rolnicy
(30%). Zró¿nicowanie odpowiedzi na pytanie o brak kawy ekologicznej jest nie-
wielkie i kszta³tuje siê w granicach od 27 do 32%. Jest charakterystyczne, ¿e
w grupach respondentów wyodrêbnionych na podstawie sytuacji materialnej
w najwiêkszym stopniu brak kawy ekologicznej dostrzega grupa osób o z³ej
sytuacji materialnej (36%). Podobne zale¿noœci wystêpuj¹ w ocenie braku w skle-
pach herbaty ekologicznej. Ogó³em 1/3 badanych respondentów uwa¿a, ¿e bra-
kuje tego rodzaju produktu, ponad po³owa z nich (53%) nie dostrzega takich bra-
ków, a 14% nie jest zainteresowane jego zakupem.

Brak zainteresowania zakupem wymienionych rodzajów ¿ywnoœci ekologicznej
jest zró¿nicowany i zale¿ny od rodzaju produktu. Przyk³adowo brak zaintereso-
wania zakupem miêsa i jego przetworów deklaruje 14% ankietowanych, kawy
25%, herbaty 14%, przetworów dla niemowl¹t i dzieci a¿ 46% oraz produktów
okreœlanych jako „inne” 54% badanych. Du¿a czêœæ respondentów nie dostrzega
braku wymienionych produktów ekologicznych. W przypadku miêsa i jego prze-
tworów dotyczy to 33% respondentów, kawy 47%, herbaty 53%, przetworów dla
niemowl¹t i dzieci 32% i produktów okreœlanych jako „inne” 33%.

Z badañ przeprowadzonych wœród klientów sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹
wynika, ¿e oferta tych sklepów nie zadawala 32,4% respondentów. W odpowie-
dzi na pytanie czego brakuje w sklepach najczêœciej (33,3% odpowiedzi) stwier-
dzano, ¿e „szerszego asortymentu”. Spoœród osób, które odpowiedzia³y, 35% nie
potrafi³o sprecyzowaæ okreœlenia szerszy asortyment i wymieniæ konkretnych
produktów. Pozostali klienci ¿yczyli sobie wiêkszej iloœci i ró¿norodnoœci pro-
duktów, zw³aszcza warzyw i owoców. Uwa¿ano równie¿, ¿e dostawy œwie¿ych
produktów powinny byæ czêstsze (13%).

Prawie 15% ankietowanych odczuwa³o niedobór przetworzonych produktów
z roœlin str¹czkowych (kotlety sojowe i z soczewicy, tofu i jego przetwory itp.),
z tego ponad po³owê (62,5%) stanowili wegetarianie. Pozosta³e produkty, na któ-
rych brak narzekali respondenci, to nabia³ (8,6%), pieczywo (8%), przetwory
warzywne (6,2%) produkty bezcukrowe (4,9%), miêso (3,1%) i jaja (2,5%). Nie
wymieni³o produktów 6,8% klientów, narzekali oni jednak na niewielk¹ liczbê
sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹.
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Tabela 7. Rodzaj produktów brakuj¹cych zdaniem respondentów populacji ogólnopol-
skiej w asortymencie ¿ywnoœci ekologicznej
Kinds of foods lacking in organic food assortments according to the respondent
group of the Polish population

Wyszczególnienie
odpowiadaj¹cy [%] wskazuj¹cych na brak

zainteresowania
kupnem [%]tak nie

Miêso i jego przetwory 54 33 14

Kawa 28 47 25

Herbata 33 53 14

Przetwory dla niemowl¹t i dzieci 23 32 46

Inne 12 33 54



6.
Preferowane miejsca zakupu
¿ywnoœci ekologicznej
Wyniki badañ przeprowadzonych wœród osób populacji ogólnopolskiej wskazuj¹
na zró¿nicowane preferencje respondentów ze wzglêdu na miejsce zaopatrywa-
nia siê w ¿ywnoœæ ekologiczn¹ (tab. 8). Respondenci mieli do wyboru zaopatry-
wanie siê w tego rodzaju ¿ywnoœæ na targowisku, w wyspecjalizowanym sklepie
z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, w supermarkecie (sklepie wielobran¿owym), w gospo-
darstwie ekologicznym oraz w „innych” miejscach.

Z wypowiedzi badanych osób wynika, ¿e najchêtniej zaopatrywa³yby siê one
w ¿ywnoœæ ekologiczn¹ w wyspecjalizowanym sklepie (80%). W sklepie takim
w wiêkszym stopniu chcia³yby siê zaopatrywaæ kobiety (82%) ni¿ mê¿czyŸni
(77%), a tak¿e osoby miêdzy 50 a 60-tym rokiem ¿ycia (89%) i osoby m³ode, do
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Tabela 8. Preferowane miejsca zaopatrywania siê w ¿ywnoœæ ekologiczn¹ wg opinii
respondentów populacji ogólnokrajowej
Preferred organic food shopping locations in the opinion of the respondent
group of the Polish population

Wyszczególnienie
% odpowiadaj¹cych % udzielaj¹cych

odpowiedzi ”trudno
powiedzieæ”tak nie

ogó³em

Targowisko 17 78 5

Sklep specjalizuj¹cy siê w sprzeda¿y
produktów ekologicznych 80 16 4

Supermarket, sklep wielobran¿owy 59 36 5

Gospodarstwo ekologiczne 53 42 5

Inne 6 40 54

mê¿czyŸni

Targowisko 20 75 4

Sklep specjalizuj¹cy siê w sprzeda¿y
produktów ekologicznych 77 19 4

Supermarket, sklep wielobran¿owy 62 33 5

Gospodarstwo ekologiczne 48 46 6

Inne 6 38 55

kobiety

Targowisko 16 79 5

Sklep specjalizuj¹cy siê w sprzeda¿y
produktów ekologicznych 82 13 4

Supermarket, sklep wielobran¿owy 57 37 6

Gospodarstwo ekologiczne 56 39 5

Inne 6 41 53



30 lat (85%). Szczególnie zainteresowani tym miejscem dokonywania zakupów
¿ywnoœci ekologicznej s¹ prywatni przedsiêbiorcy (96%), bezrobotni (90%)
i robotnicy oraz uczniowie i studenci (84–85%). Ponad po³owa respondentów
wskazuje, ¿e dobrymi miejscami zaopatrzenia w ¿ywnoœæ ekologiczn¹ mog¹ byæ:
supermarket (59%), b¹dŸ bezpoœredni zakup produktów w gospodarstwie ekolo-
gicznym (53%). W supermarkecie chêtniej zaopatrywaliby siê mê¿czyŸni (62%)
ni¿ kobiety (57%). Wœród grup spo³eczno-zawodowych supermarket jako miejsce
przysz³ego nabywania ¿ywnoœci jest ceniony najwy¿ej przez prywatnych przed-
siêbiorców (70%), natomiast najmniejszym powodzeniem cieszy siê w grupie rol-
ników i gospodyñ domowych (48–49%). Bior¹c pod uwagê stosunek badanych
osób do wiary, supermarket znajduje najwiêksze uznanie wœród osób nie-
wierz¹cych (76%), natomiast najmniejsze wœród wierz¹cych i regularnie prakty-
kuj¹cych (58%).

Bezpoœrednio w gospodarstwie ekologicznym chcia³oby siê zaopatrywaæ
w ¿ywnoœæ 48% mê¿czyzn i 56% kobiet. Wœród ró¿nych grup wiekowych
respondentów bezpoœrednie zakupy ¿ywnoœci w gospodarstwie ekologicznym
w najwiêkszym stopniu s¹ preferowane przez m³odzie¿ do 19 lat (68%), zaœ
w najmniejszym przez 50-latków (45%). Osoby zamieszkuj¹ce na wsi wy¿ej
ceni¹ bezpoœrednie zaopatrzenie w gospodarstwie (68% respondentów) ni¿
osoby zamieszkuj¹ce najwiêksze miasta w Polsce (35%). Generalnie, mieszkañcy
miast czêœciej wybraliby bezpoœrednie zaopatrzenie w gospodarstwie ni¿ miesz-
kañcy wsi (68%). Podobnie osoby z wy¿szym wykszta³ceniem wykazuj¹ mniej-
sze zainteresowanie bezpoœrednim zaopatrywaniem siê w gospodarstwie ekolo-
gicznym (43%) ni¿ osoby z wykszta³ceniem podstawowym (66%). Bior¹c pod
uwagê przytoczone prawid³owoœci, nie dziwi fakt, ¿e wœród grup spo³eczno-za-
wodowych bezpoœrednio w gospodarstwie chêtniej zaopatrywaliby siê rolnicy
(88%), ni¿ np. kierownicy i specjaliœci (43%). Mniejsze zainteresowanie zaopatry-
waniem siê bezpoœrednio w gospodarstwie ekologicznym deklaruj¹ osoby
wierz¹ce, lecz niepraktykuj¹ce (39%) oraz niewierz¹ce (44%) ni¿ osoby wierz¹ce
i praktykuj¹ce (54%).

Chêæ dokonywania zakupów ¿ywnoœci ekologicznej w „innych” ni¿ wczeœniej
wymienione miejsca sprzeda¿y zg³asza jedynie 6% badanej populacji. Wiêksze
zainteresowanie innymi ni¿ wymienione w tabeli miejscami nabywania produ-
któw wystêpuje u osób o bardzo z³ej sytuacji materialnej 21%, ma³e zaœ u osób
o dobrej i œredniej sytuacji finansowej (4%).

Badani respondenci w supermarketach najchêtniej zaopatrywaliby siê w ¿ywnoœæ
ekologiczn¹ w supermarkecie (56,1%), nastêpnie w sklepie specjalistycznym
z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ (47,2%). Mniej osób chcia³oby siê zaopatrywaæ bezpo-
œrednio w gospodarstwie ekologicznym (16%), na targowisku (10,8%) czy
w „innych” miejscach (1,4%). Oznacza to, ¿e supermarkety mog¹ byæ atrakcyj-
nym miejscem zaopatrywania siê w ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Wysok¹ pozycjê
w rankingu maj¹ te¿ sklepy specjalistyczne z tak¹ ¿ywnoœci¹. Najmniejszym
powodzeniem ciesz¹ siê targowiska. Bezpoœrednie zakupy w gospodarstwach
ekologicznych jako forma nabywania ¿ywnoœci ekologicznej zajmuj¹ zró¿nico-
wan¹ pozycjê. Bardziej je sobie ceni¹ mieszkañcy wsi i ma³ych miast ni¿ miesz-
kañcy wielkich aglomeracji miejskich.
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7.
Akceptowane ró¿nice cen ¿ywnoœci ekologicznej
i konwencjonalnej
Maj¹c na uwadze fakt, ¿e wysokoœæ cen ¿ywnoœci ekologicznej nie pozostaje bez
wp³ywu na poziom zainteresowania jej zakupami zapytano respondentów czy s¹
sk³onni zaakceptowaæ wy¿sze ceny produktów ekologicznych ni¿ ceny ogólno-
dostêpnych ich odpowiedników. Z przeprowadzonych badañ w populacji ogól-
nopolskiej wynika, ¿e blisko po³owa zapytanych osób (47%) jest w stanie
zap³aciæ za ¿ywnoœæ ekologiczn¹ wy¿sze ceny ni¿ za ¿ywnoœæ konwencjonaln¹
(tab. 9). Jednak¿e niewiele mniej, bo 40% badanych osób, nie wyrazi³o takiej
gotowoœci, a pozostali nie mieli na ten temat zdania. Jest przy tym charakterysty-
czne, ¿e kobiety czêœciej deklarowa³y gotowoœæ akceptacji wy¿szych cen produk-
tów ekologicznych (49%) ni¿ mê¿czyŸni (44%), podobnie osoby w wieku
20–29 lat by³y sk³onne czêœciej zap³aciæ wy¿sze ceny za te produkty (56%) ni¿
osoby po “szeœædziesi¹tce” (37%). Równie¿ mieszkañcy miast s¹ w wiêkszym
stopniu gotowi zaakceptowaæ wy¿sze ceny produktów ekologicznych (52%) ni¿
mieszkañcy wsi (38%). Gotowoœæ do akceptacji wy¿szych cen zwiêksza siê wraz
z wykszta³ceniem. Je¿eli bowiem tylko 33% osób z wykszta³ceniem podstawo-
wym jest gotowa zap³aciæ wiêcej za produkty ekologiczne, to wœród osób
z wy¿szym wykszta³ceniem tak¹ gotowoœæ zg³asza a¿ 74% badanych.

Osoby na stanowiskach kierowniczych i specjaliœci oraz prywatni przedsiêbiorcy
czêœciej deklaruj¹ mo¿liwoœæ zap³acenia wy¿szych cen za produkty ekologiczne
(67–76%) ni¿ rolnicy 30%, emeryci i renciœci, bezrobotni i gospodynie domowe
(38–39%). Nie jest te¿ zaskoczeniem, ¿e wœród osób o bardzo z³ej sytuacji mate-
rialnej jedynie 28% jest sk³onne zap³aciæ wy¿sze ceny produktów ekologicznych,
podczas gdy wœród osób o dobrej sytuacji materialnej gotowoœæ tak¹ zg³asza a¿
66% respondentów.

Badani klienci supermarketów w wiêkszym stopniu ni¿ respondenci populacji
ogólnopolskiej s¹ sk³onni akceptowaæ wy¿sze ceny ¿ywnoœci ekologicznej. Goto-
woœæ p³acenia wy¿szych cen za tego rodzaju produkty ¿ywnoœciowe deklaruje
66% badanych.

Sama deklaracja o mo¿liwoœciach zap³acenia wy¿szej ceny za produkty ekolo-
giczne mówi niewiele. Dlatego te¿ pytano respondentów o ile procent akcepto-
wana cena produktu ekologicznego mog³aby byæ wy¿sza od ceny produktu kon-
wencjonalnego. A¿ 72% ankietowanych uwa¿a, ¿e ró¿nica ceny nie powinna byæ
wiêksza ni¿ 10% (tab. 10).

Co pi¹ta osoba uwa¿a, ¿e ró¿nica ta nie mo¿e przekroczyæ 25%. Jedynie 3%
ankietowanych dopuszcza cenê wy¿sz¹ nawet do 50%, a dla 4% badanych cena
nie jest istotna. Przytoczone dane wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e akceptowana powszech-
nie ró¿nica cen jest niewielka, co mo¿e byæ podstawow¹ przyczyn¹ hamowania
poda¿y ¿ywnoœci ekologicznej ze wzglêdu na wysokie koszty jej uzyskania
i posiadane walory dietetyczne i zdrowotne. Warto podkreœliæ, ¿e wystêpuje
doœæ du¿a zbie¿noœæ opinii respondentów, niezale¿nie od ich przynale¿noœci do
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Tabela 9. Opinie respondentów populacji ogólnopolskiej na temat mo¿liwoœci akcepta-
cji wy¿szych cen produktów ekologicznych w stosunku do cen produktów
konwencjonalnych
Opinion of respondent group of the Polish population about the acceptability
of higher prices for organic products in relation to conventional products

Wyszczególnienie
% udzielaj¹cych odpowiedzi

tak nie nie mam zdania

Ogó³em 47 40 13

p³eæ

Mê¿czyŸni

Kobiety

44

49

40

39

16

12

wiek

do 19

20–29

30–39

40–49

50–59

60 i wiêcej

49

56

48

49

44

37

40

32

40

39

46

42

11

12

12

12

10

21

miejsce zamieszkania

Wieœ

Miasto do 100 tys.

Miasto 101–500 tys.

Miasto pow. 500 tys.

38

53

45

58

45

36

42

30

17

11

13

12

Miejsce zamieszkania

Wieœ

Miasto

38

52

45

37

17

11

wykszta³cenie

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

Œrednie i pomaturalne

Wy¿sze z niepe³nym

33

39

57

74

49

45

34

19

18

16

9

7

grupa spo³eczno-zawodowa

Kierownicy, specjaliœci

Prywatni przedsiêbiorcy

Rolnicy

Robotnicy

Pracownicy szeregowi

Gospodynie domowe

Emeryci i renciœci

Uczniowie i studenci

Bezrobotni

Inni

76

67

30

45

58

39

38

51

39

60

14

20

60

42

32

56

44

40

42

26

10

13

10

13

10

5

18

9

19

14

sytuacja materialna

Dobra

Œrednia

Z³a

Bardzo z³a

66

48

35

28

27

37

52

55

7

15

13

17



grup, co do akceptowanej zwy¿ki cen produktów ekologicznych w stosunku do
cen produktów konwencjonalnych. W ka¿dej z wyró¿nionej grup respondentów
odsetek zapytanych, którzy dopuszczaj¹ ró¿nicê cen nie wiêksz¹ ni¿ 10%, wynosi
od 60% do ponad 80%. Cenê wy¿sz¹ nie wiêcej ni¿ o 25% akceptuje tylko 10–30
kilka % zapytanych w zale¿noœci od cech demograficznych i spo³eczno-zawodo-
wych respondentów. Zrozumia³e jest, ¿e wy¿szy wzrost cen (jednak nie wiêcej
ni¿ o 25%) jest w stanie zaakceptowaæ co trzeci prywatny przedsiêbiorca i co
trzecia osoba o dobrej sytuacji materialnej. Mniejszy odsetek respondentów
dopuszczaj¹cych taki wzrost cen wystêpuje w grupie osób w wieku emerytal-
nym (15%) oraz wœród rolników (7%) i robotników (13%).

Wœród badanych respondentów w supermarketach 41% jest sk³onna zap³aciæ za
produkty ekologiczne co najwy¿ej 10% wiêcej ni¿ za produkty konwencjonalne.
Nieco ponad 20% badanych jest w stanie zaakceptowaæ ceny wy¿sze, ale nie wiê-
cej ni¿ o 25%, a 2,4% badanych nie wy¿sze ni¿ 50%. Cena nie jest istotna dla
1,9% badanych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e 34% badanych nie udzieli³o na to
pytanie odpowiedzi. Ceny wy¿sze o 50% jest w stanie zap³aciæ za produkty eko-
logiczne wiêcej osób w m³odym wieku (do 29 lat) ni¿ osób pozosta³ych.

Wœród badanych klientów sklepów spo¿ywczych w ma³ych i œrednich miastach
a¿ 74% akceptuje ceny nie wy¿sze ni¿ 10%, a po³owa z nich nawet nie wy¿sze
ni¿ 5%. Ceny produktów ekologicznych do 25% wy¿sze ni¿ ceny produktów
konwencjonalnych jest w stanie zap³aciæ jedynie 18% respondentów, a ceny nie
wy¿sze ni¿ 50% jest sk³onne zaakceptowaæ 8% respondentów.

Klienci sklepów ekologicznych w kwestiach cenowych wypowiadaj¹ siê w spo-
sób nastêpuj¹cy. Oko³o 2% respondentów uwa¿a³o, ¿e produkty ekologiczne nie
powinny ró¿niæ siê cenami od produktów konwencjonalnych. Ceny wy¿sze jed-
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Tabela 10. Poziom mo¿liwej do zaakceptowania ró¿nicy cen ¿ywnoœci ekologicznej
i konwencjonalnej
Level of acceptable price differences between organic and conventional foods

Wyszczególnienie

Mo¿liwa do zaakceptowania zwy¿ka cen ¿ywnoœci ekologicznej w stosunku do cen
¿ywnoœci konwencjonalnej

nie wiêcej
ni¿ 10%

nie wiêcej
ni¿ 25%

nie wiêcej
ni¿ 50%

cena nie jest
dla mnie
istotna

nie mam
zdania

respondenci populacji ogólnopolskiej

Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

72,0

71,0

74,0

20,0

22,0

19,0

3,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

klienci sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹

Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

44,0

37,0

46,0

27,0

32,0

25,0

13,0

16,0

13,0

16,0

15,0

16,0

klienci supermarketów

Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

41,5

40,5

41,7

20,3

20,3

20,5

2,4

3,8

1,5

1,9

1,3

2,3

34,0

34,1

34,1



nak nie wiêcej ni¿ o 10% jest w stanie zap³aciæ 44% badanych osób, zaœ ceny
wy¿sze, ale nie wiêcej ni¿ 25%, akceptuje 27% ankietowanych, a 13% ankietowa-
nych dopuszcza ceny wy¿sze, jednak nie wiêcej ni¿ o 50%. Nie odpowiedzia³o na
pytanie 16% ankietowanych.

Z przeprowadzonych badañ wynika zatem, ¿e najliczniejsza grupa konsumen-
tów jest gotowa zap³aciæ za produkty ekologiczne 10% wiêcej ni¿ za produkty
konwencjonalne. Doœæ liczna jest jednak grupa respondentów akceptuj¹cych ceny
wy¿sze, do 25%. Od kilku do kilkunastu procent ankietowanych w ostatecznoœci
by³oby sk³onne zap³aciæ ceny wy¿sze o 50 %. Wynika z tego, ¿e w obecnej sytua-
cji na rynku ¿ywnoœci ekologicznej cena nie musi stanowiæ najistotniejszej bariery
w uzyskaniu efektywnego popytu na ¿ywnoœæ ekologiczn¹.

8.

Deklarowane wydatki na ¿ywnoœæ ekologiczn¹
Z badañ przeprowadzonych na ogólnopolskiej reprezentacji doros³ych Polaków
wynika, ¿e osoby dokonuj¹ce zakupów ¿ywnoœci ekologicznej wydaj¹ œrednio
w miesi¹cu na ten cel 187 z³ (tab. 11). Zró¿nicowanie wydatków na ¿ywnoœæ eko-
logiczn¹ jest bardzo du¿e, o czym œwiadczy wartoœæ odchylenia standardowego.
Kobiety wydawa³y przeciêtnie wiêcej na zakup tego rodzaju ¿ywnoœci (194 z³)
ni¿ mê¿czyŸni (176 z³). Bior¹c pod uwagê grupy wiekowe respondentów, mo¿na
stwierdziæ, ¿e najwiêksze wydatki na ten cel ponosz¹ osoby miêdzy 30 a 49
rokiem ¿ycia. Osoby w wieku powy¿ej 60 roku ¿ycia jak i osoby najm³odsze (do
19 lat) deklaruj¹ najmniejsze wydatki na zakup ¿ywnoœci ekologicznej.

Badani klienci supermarketów dokonuj¹cy zakupów ¿ywnoœci ekologicznej œred-
nio w miesi¹cu wydaj¹ na zakup ¿ywnoœci ekologicznej 135 z³, w tym mê¿czyŸni
157 z³, a kobiety 121 z³. Podobnie jak w badaniach reprezentacji ogólnopolskiej
tak i w tym przypadku najwiêksze wydatki na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ ponosz¹
osoby w wieku od 30 do 49 lat, najmniej natomiast wydaj¹ osoby w wieku 60
i wiêcej lat (37 z³) oraz osoby w wieku 50–59 lat (85 z³).

Bior¹c pod uwagê poziom wykszta³cenia respondentów, nale¿y stwierdziæ, ¿e
najwiêksze wydatki na zakup ¿ywnoœci ekologicznej wystêpuj¹ w grupach osób
z wy¿szym i niepe³nym wy¿szych (215 z³) oraz podstawowym (201 z³). Wœród
badanych klientów supermarketów najwiêksze wydatki deklarowa³y osoby ze
œrednim (186 z³) i pomaturalnym wykszta³ceniem (182 z³). Wœród grup spo³ecz-
no-zawodowych badanej reprezentacji ogólnopolskiej najwiêksze wydatki mie-
siêczne na zakup ¿ywnoœci ekologicznej deklaruj¹ osoby na stanowiskach kiero-
wniczych i specjaliœci (211 z³), robotnicy (210 z³) oraz prywatni przedsiêbiorcy
(205 z³). Najmniejsze wydatki na zakup tego rodzaju produktów ponosz¹ rolnicy
(90 z³) i uczniowie oraz studenci (122 z³). Wielkoœæ miesiêcznych wydatków na
zakup ¿ywnoœci ekologicznej wykazuje pewien zwi¹zek z sytuacj¹ materialn¹
badanych respondentów. Respondenci populacji ogólnopolskiej okreœlaj¹cy
swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako dobr¹ wydaj¹ na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ 187 z³ mie-
siêcznie. Jest to mniej ni¿ wydatki osób okreœlaj¹cych swoj¹ sytuacjê jako z³¹
(225 z³). Uzyskane wyniki wydaj¹ siê byæ zaskakuj¹ce. Istotnym wyjaœnieniem
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Tabela 11. Œrednie wydatki w z³ na zakup ¿ywnoœci ekologicznej wg respondentów
populacji ogólnopolskiej
Average expenditures in z³ on purchase of organic foods according to the
respondent group of the Polish population

Wyszczególnienie Œrednio Odchylenie standardowe

Ogó³em 187 180

p³eæ

Mê¿czyŸni

Kobiety

176

194

171

186

wiek

do 19

20–29

30–39

40–49

50–59

60 i wiêcej

138

172

208

211

183

175

115

155

207

194

160

189

miejsce zamieszkania

Wieœ

Miasto do 100 tys.

Miasto 101–500 tys.

Miasto pow. 500 tys.

162

220

185

157

157

206

167

167

wykszta³cenie

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

Œrednie i pomaturalne

Wy¿sze z niepe³nym

201

177

181

205

199

146

174

217

grupa spo³eczno-zawodowa

Kierownicy, specjaliœci

Prywatni przedsiêbiorcy

Rolnicy

Robotnicy

Pracownicy szeregowi

Gospodynie domowe

Emeryci i renciœci

Uczniowie i studenci

Bezrobotni

Inni

211

205

90

210

191

179

188

122

198

160

244

249

64

174

164

183

177

112

161

109

sytuacja materialna

Dobra

Œrednia

Z³a

Bardzo z³a

187

176

225

176

172

161

237

140



mo¿e byæ tylko fakt ró¿nego podejœcia do oceny swojej sytuacji materialnej. Jest
prawdopodobne, ¿e wiele osób okreœlaj¹cych swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako
dobr¹ w rzeczywistoœci mo¿e osi¹gaæ dochody mniejsze ni¿ osoby postrzegaj¹ce
swoj¹ sytuacjê jako œredni¹ czy nawet z³¹. Jest to spowodowane ró¿nym sposo-
bem wartoœciowania swoich dochodów.

Z badañ przeprowadzonych wœród klientów supermarketów osoby okreœlaj¹ce
swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako bardzo dobr¹ przeznaczaj¹ miesiêcznie na zakup
¿ywnoœci ekologicznej 237 z³, a osoby o bardzo z³ej sytuacji materialnej 108 z³.
Stosunkowo niewiele (119 z³) wydaj¹ na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ osoby o raczej
dobrej sytuacji materialnej.

9.
Ceny ¿ywnoœci ekologicznej oraz konwencjonalnej
w sieci sprzeda¿y detalicznej
Na pocz¹tku lipca 1998 r. przeprowadzono badania dotycz¹ce poziomu cen pro-
duktów ekologicznych i konwencjonalnych w 5 specjalistycznych sklepach
z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ oraz 4 sklepach z ¿ywnoœci¹ konwencjonaln¹. W tabe-
li 12 przedstawiono wykaz produktów i ich cen w sklepach ekologicznych
i w sklepach z ¿ywnoœci¹ konwencjonaln¹.

Tabela 12. Œrednie ceny w z³ produktów ekologicznych i konwencjonalnych
Average prices in z³ of organic and conventional products

Wyszczególnienie jedn. miary

Produkty ¿ywnoœciowe Ró¿nica cen
ekologiczne /

konwencjonalne
x 100

ekologiczne konwencjonalne

Warzywa ogó³em 180,0

botwinka pêczek 1,45 1,25 115,8

bób kg 5,10 4,37 116,6

broku³y kg 2,40 3,25 74,0

czosnek g³ówka 2,30 0,68 336,6

fasolka szparagowa kg 14,00 3,89 360,4

kalafior szt. 3,22 2,34 137,9

kalarepa szt. 1,45 1,01 143,1

kapusta g³ówka 2,02 1,30 156,0

kapusta pekiñska szt. 3,00 1,57 191,1

kie³ki sojowe (tacka) kg 12,33 4,50 274,1

koperek pêczek 1,65

marchew kg 2,10 1,41 149,2

natka pietruszki pêczek 1,76

ogórek ma³osolny kg 9,10 5,52 164,8

ogórek œwie¿y kg 4,48 1,64 274,0
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papryka zielona i ¿ó³ta kg 10,50 4,15 253,3

pietruszka (korzeñ) kg 1,70 2,50 68,1

pomidory kg 6,31 3,52 179,2

por szt. 1,58 0,94 169,0

rzodkiewka pêczek 1,38 1,18 117,8

sa³ata szt. 1,46 1,22 119,3

seler szt. 1,58 1,33 119,2

szczypiorek pêczek 1,34 1,01 132,2

w³oszczyzna szt. 4,50 1,92 234,4

ziemniaki kg 2,71 1,07 253,8

zio³a (miêta i in.) pêczek 2,80

Owoce ogó³em 139,5

czereœnie kg 6,75 4,23 159,6

jab³ka kg 2,40 1,45 166,1

truskawki kg 5,00 4,00 125,0

wiœnie kg 4,00 3,73 107,4

Przetwory owocowe i warzywne ogó³em 159,6

buraczki tarte l 5,30 3,92 135,2

czereœnie kompot l 5,60

æwik³a z chrzanem kg 8,93 3,50 254,8

korniszony kg 13,07 15,39 84,9

ogórki konserwowe l 6,21 3,22 192,9

przecier z ogórków kg 5,25 3,40 154,4

sok l 7,60 5,20 146,2

ketchup kg 4,80 3,22 149,1

Zbo¿owe ogó³em 167,7

chleb pszenno-¿ytni szt. 3,40 1,45 235,3

chleb ¿ytni szt. 2,43 1,45 167,6

kasza jêczmienna kg 4,15 1,67 249,0

kaszka kukurydziana kg 3,20 3,80 84,2

m¹ka kukurydziana kg 3,01 2,93 102,9

m¹ka pszenna razowa (lub
zwyk³a) kg 2,80 1,64 171,3

m¹ka ¿ytnia razowa kg 2,48

p³atki jêczmienne kg 3,60 2,57 140,1

p³atki owsiane kg 4,55 2,38 191,1

Zwierzêce ogó³em 150,5

jaja szt. 0,40 0,28 141,2

kozi jogurt kg 11,33

kozi twaro¿ek kg 35,70
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kozie mleko l 6,15

mas³o wiejskie l 15,75 8,82 178,6

miód akacjowy l 19,60 16,44 119,3

miód lipowy l 19,95 17,85 111,8

miód nektarowy l 28,25

miód rzepakowy l 19,87

miód wielokwiatowy l 30,00 14,87 201,8

Inne ogó³em 153,3

cukier br¹zowy kg 3,53

cukier trzcinowy kg 10,80

figi opakowanie 4,12 3,50 117,7

kotlety sojowe opakowanie 5,47 4,23 129,4

morele suszone kg 26,24 24,25 108,2

olej rzepakowy l 6,05 4,75 127,4

s³onecznik nasiona kg 9,93 3,50 283,8

Œrednia ró¿nica cen 167

Wszystkie produkty zosta³y ujête w nastêpuj¹ce grupy: warzywa, owoce, prze-
twory owocowe i warzywne, przetwory zbo¿owe, produkty zwierzêce oraz
„inne”. Œrednio bior¹c ceny warzyw w sklepach ekologicznych by³y o 80%
wy¿sze ni¿ ceny warzyw w sklepach z ¿ywnoœci¹ konwencjonaln¹. Wystê-
powa³o tu jednak bardzo du¿e zró¿nicowanie w poszczególnych gatunkach
warzyw. Najwiêksze ró¿nice dotyczy³y cen czosnku i fasoli szparagowej oraz
ogórka œwie¿ego, papryki zielonej i ¿ó³tej oraz ziemniaków (ró¿nica 2,5-krotna
i wiêcej). Owoce œwie¿e w sklepach ekologicznych by³y œrednio mniej wiêcej 40%
dro¿sze ni¿ w sklepach z ¿ywnoœci¹ konwencjonaln¹, a przetwory owocowe
i warzywne — mniej wiêcej 60%. W przetworach zbo¿owych ró¿nice ceny ¿yw-
noœci ekologicznej by³y blisko 68% wiêksze ni¿ ¿ywnoœci konwencjonalnej,
a w produktach zwierzêcych przesz³o 50%. Œrednio bior¹c ceny ¿ywnoœci ekolo-
gicznej by³y o 67% wy¿sze ni¿ ceny ¿ywnoœci konwencjonalnej. Oznacza to, ¿e
ró¿nice te s¹ znacznie wiêksze ni¿ w przypadku cen kszta³towanych przez rolni-
ków. Z badañ wynika, ¿e na ogó³ produkty rolne z gospodarstw ekologicznych
sprzedawane s¹ po cenie ok. 25% wy¿szej ni¿ z gospodarstw konwencjonalnych.
Zjawisko zwiêkszania siê ró¿nicy cen miêdzy produktami ekologicznymi a kon-
wencjonalnymi w poszczególnych fazach obrotu jest obserwowane nie tylko
w Polsce, ale równie¿ w innych krajach europejskich. W tabeli 13 podano dla
przyk³adu kszta³towanie siê cen jab³ek ekologicznych w Szwajcarii w ró¿nych
ogniwach handlu.

Z danych zamieszczonych w tej tabeli wynika, ¿e cena jak¹ otrzymuj¹ produ-
cenci jest 2,5-razy mniejsza ni¿ cena jab³ek ekologicznych w sieci detalicznej.
W Polsce na razie ró¿nice miêdzy cen¹ p³acon¹ rolnikowi a cenami detalicznymi
¿ywnoœci ekologicznej s¹ mniejsze. Wynika to przede wszystkim z eliminowania
hurtowni z obrotu tymi produktami.
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10.
Wielkoœæ potencjalnego rynku ¿ywnoœci
ekologicznej w Polsce
Oszacowanie potencjalnego rynku ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce jest trudne.
Wynika to z wielu wzglêdów. Mo¿na tu wymieniæ chocia¿by: krótk¹ tradycjê
produkcji ¿ywnoœci ekologicznej, stosunkowo niski poziom œwiadomoœci ekolo-
gicznej konsumentów i rozumienia istoty rolnictwa ekologicznego, brak zaufania
do produktów ekologicznych ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce uregulowania pra-
wne i zabezpieczenie interesów konsumenta, a tak¿e brak danych o aktualnych
wielkoœciach sprzeda¿y ¿ywnoœci ekologicznej. Mimo tych trudnoœci podjêto
próbê wartoœciowego okreœlenia rynku ¿ywnoœci ekologicznej. Podstaw¹ wyjœcia
do prognozy rynku ¿ywnoœci ekologicznej s¹ nastêpuj¹ce za³o¿enia:

• Z badañ wynika, ¿e ok. 10% badanych doros³ych Polaków wie, czym jest ¿yw-
noœæ ekologiczna. Tê czêœæ populacji traktujemy jako podstawê wyjœcia do pro-
gnozowania rynku ¿ywnoœci ekologicznej. W badanych przekrojach respon-
dentów wyodrêbniono grupy osób, które potrafi¹ zdefiniowaæ rolnictwo ekolo-
giczne. Przyjêto za³o¿enie, ¿e z tej grupy respondentów przede wszystkim
wywodziæ siê bêd¹ konsumenci ¿ywnoœci ekologicznej. Wed³ug danych rocz-
nika statystycznego GUS na koniec grudnia 1996 r. ludnoœæ w wieku 18 i wiê-
cej lat liczy³a 28,2 mln osób. Wynika z tego, ¿e ok. 2,8 mln osób w³aœciwie
rozumie pojêcie ¿ywnoœci ekologicznej.

• Badania wykaza³y, ¿e przeciêtne wydatki na zakup ¿ywnoœci ekologicznej
wynios³y 187 z³ w miesi¹cu. Tê wartoœæ miesiêcznych zakupów przyjêto do
prognozy rynku ¿ywnoœci ekologicznej.

Opieraj¹c siê na podanych wy¿ej wielkoœciach mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœæ
rynku ¿ywnoœci ekologicznej mog³aby dziœ wynosiæ 523,6 mln z³. Przyjmuj¹c, ¿e
producenci rolni realizuj¹ œrednio o 67% ni¿sze ceny ni¿ ceny detaliczne ¿ywno-
œci ekologicznej, mo¿na obliczyæ, ¿e wartoœæ produkcji ekologicznej w gospodar-
stwach rolnych wyniesie 315,3 mln z³. Szacunkowa aktualna wartoœæ sprzeda¿y

Popyt na ¿ywnoœæ ekologiczn¹

131

Tabela 13. Kszta³towanie siê ceny jab³ek ekologicznych w Szwajcarii w ró¿nych ogni-
wach handlu
Price structures for organic apples in various Swiss trade centers

Wyszczególnienie
Cena 1 kg jab³ek

franki szwajcarskie %

Cena producenta p³acona przez hurtowników 1,60 38

Mar¿a hurtowa 1,28 31

Cena hurtowa 2,88 69

Mar¿a detaliczna 1,27 31

Cena detaliczna 4,15 100

ród³o: Lehmann 1994



produktów z gospodarstw ekologicznych w Polsce wynosi 14,9 mln z³. Wielkoœæ
tê ustalono jako iloczyn œredniej wartoœci sprzeda¿y w przeliczeniu na gospodar-
stwo ekologiczne w wysokoœci 49,7 tys. z³ w 1997 r. (wielkoœæ tê uzyskaliœmy
w badaniach przeprowadzonych w 1997 r.) i liczby gospodarstw ekologicznych
w Polsce wynosz¹cej 300 w tym¿e roku. Bior¹c pod uwagê istniej¹ce ró¿nice cen
realizowanych przez rolników i cen detalicznych mo¿na oszacowaæ wartoœæ ¿yw-
noœci ekologicznej w Polsce na prze³omie lat 1997/1998 w wysokoœci ok.
25 mln z³. Wielkoœæ ta nie obejmuje importu ¿ywnoœci ekologicznej, ale ta jak na
razie nie stanowi istotniejszego udzia³u w polskim rynku tej ¿ywnoœci. Z zesta-
wienia potencjalnej wartoœci rynku ¿ywnoœci ekologicznej szacowanej na
315,3 mln z³ i realizowanej sprzeda¿y produktów ekologicznych na rynku o war-
toœci 25 mln z³ wynika, ¿e popyt na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ jest wielokrotnie wiê-
kszy ni¿ poda¿. Przeprowadzony rachunek zawiera jednak znaczne uproszcze-
nia, wynikaj¹ce z pominiêcia akceptowanej ró¿nicy cen miêdzy ¿ywnoœci¹ ekolo-
giczn¹ a konwencjonaln¹. Przyjmuj¹c do wiadomoœci fakt, ¿e ró¿nice cen miêdzy
¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ i konwencjonaln¹ wynosz¹ œrednio 67%, przy du¿ym
zró¿nicowaniu cen poszczególnych asortymentów towarów nale¿y wzi¹æ pod
uwagê w prognozie rynku przede wszystkim osoby sk³onne zaakceptowaæ ceny
wy¿sze nawet o 50% oraz te osoby, dla których cena nie jest istotna. W populacji
ogólnokrajowej osoby takie stanowi¹ 7% ogó³u badanych, a wœród osób zna-
j¹cych istotê rolnictwa ekologicznego prawie 20%. Koryguj¹c zatem wy¿ej przed-
stawiony szacunek aktualnego rynku potencjalnego ¿ywnoœci ekologicznej
o wartoœci 315,3 mln z³, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e faktyczna ch³onnoœæ konsu-
mentów ¿ywnoœci ekologicznej przyjmie wartoœæ 70,3 mln z³ (315,3 mln z³ x 20%).
Jest to wiêc i tak prawie 3 razy wiêcej ni¿ szacowana wartoœæ sprzeda¿y ¿ywno-
œci ekologicznej.

Zdaniem autora artyku³u konieczne jest wprowadzenie jeszcze jednej korekty
w przyjêtych za³o¿eniach. Zak³ada siê w nich bowiem, ¿e ¿ywnoœæ ekologiczn¹
kupuj¹ i kupowaæ bêd¹ jedynie osoby w pe³ni znaj¹ce definicjê rolnictwa ekolo-
gicznego. Za³o¿enie to nie znajduje potwierdzenia w wynikach naszych badañ
przeprowadzonych wœród klientów sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹. Z badañ
naszych wynika, ¿e 86,8% ankietowanych wie, ¿e ¿ywnoœæ ekologiczna to ¿yw-
noœæ produkowana bez u¿ycia œrodków chemicznych, 50,7% w³aœciwie wskazuje
na organizacje atestuj¹ce ¿ywnoœæ ekologiczn¹, a 27% prawid³owo stwierdza, ¿e
produkt ekologiczny rozpoznaje po znaku atestu na opakowaniu. Na podstawie
tych danych mo¿na s¹dziæ, ¿e pojêcie ¿ywnoœci ekologicznej jest w pe³ni rozu-
miana przez mniej wiêcej 1/4 badanych. Oznacza³oby to, ¿e mimo i¿ osoby te
nie do koñca potrafi¹ zdefiniowaæ pojêcie ¿ywnoœci ekologicznej, to jednak ¿yw-
noœæ tak¹ kupuj¹. Przek³adaj¹c te ustalenia na wczeœniejszy rachunek prognozy,
z której wynika³a wartoœæ rynku w kwocie 70,3 mln z³, mo¿na przyj¹æ, ¿e fakty-
cznie wartoœæ ta mo¿e siêgn¹æ kwoty 4-krotnie wiêkszej i osi¹gn¹æ poziom
280 mln z³, tj. 10 razy wiêcej ni¿ aktualna wartoœæ sprzeda¿y ¿ywnoœci ekologicz-
nej w Polsce.

Przedstawione wartoœci rynku ¿ywnoœci ekologicznej dotycz¹ stanu dzisiejszego.
Wyniki badañ w krajach zachodnioeuropejskich wskazuj¹, ¿e z roku na rok
zwiêksza siê liczba osób zainteresowanych zakupami ¿ywnoœci ekologicznej.
W wielu krajach wielkoœæ sprzeda¿y, zw³aszcza na pocz¹tku rozwoju rolnictwa
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ekologicznego, podwaja³a siê z roku na rok. Ostatnio choæ dynamika przyrostu
sprzeda¿y ¿ywnoœci ekologicznej mala³a, wielkoœæ sprzeda¿y nadal jest wysoka.
Pozwala to s¹dziæ, szczególnie w zestawieniu z pojawiaj¹cymi siê w przysz³oœci
szansami eksportowania produktów ekologicznych i coraz intensywniejsz¹ ich
promocj¹, ¿e ch³onnoœæ rynku na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ w Polsce bêdzie szybko
wzrastaæ. Do zaspokojenia rosn¹cego popytu na tê ¿ywnoœæ konieczne jest jed-
nak stwarzanie mo¿liwoœci rozwoju gospodarstw ekologicznych i budowa infra-
struktury rynku ¿ywnoœci ekologicznej.
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VIII.
Pos³owie
Historyczne przemiany zachodz¹ce w ostatnich latach w Polsce i innych krajach
Europy Œrodkowej i Wschodniej daj¹ tym krajom szansê rozwoju. Kraje te —
d¹¿¹c do dobrobytu obywateli powinny podnosiæ swój poziom, a nie ma innej
drogi ni¿ rozwój gospodarczy. Idea³em by³by ekorozwój, który w przypadku rol-
nictwa definiowany jest jako produkcja wysokiej jakoœci ¿ywnoœci, produktów
i us³ug w d³ugim okresie, z uwzglêdnieniem struktury spo³ecznej i ekonomicznej
w taki sposób, by baza zasobów odnawialnych i nieodnawialnych zosta³a zacho-
wana. Rolnictwo ekologiczne ca³kowicie spe³nia te wymagania.

Wizja ta mo¿e staæ siê realna po spe³nieniu wielu warunków:

• œwiadomoœci ekologicznej rolników i konsumentów;

• aktywnoœci rynkowej rolników;

• powstania sprawnie funkcjonuj¹cego rynku;

• uregulowañ prawnych;

• wsparcia ze strony pañstwa w postaci programów i dotacji.

Dopiero powi¹zanie tych dzia³añ mo¿e pozwoliæ na pe³ny rozkwit rolnictwa
ekologicznego.

W roku rozpoczêcia projektu istnieli ju¿ wprawdzie rolnicy, konsumenci i hand-
lowcy z tej bran¿y, jednak nieliczna ich grupa i jej skromne zasoby finansowe nie
by³y w stanie przez kilka lat wytworzyæ silnego lobby na rzecz rolnictwa ekolo-
gicznego. W tym roku sytuacja nieco zmieni³a siê. Przygotowany przez Zespó³
ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœcio-
wej projekt dotacji dla gospodarstw ekologicznych zosta³ zaakceptowany przez
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej. Rolnicy ekologiczni po raz
pierwszy otrzymaj¹ w 1999 r. bezpoœredni¹ dotacjê (rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z 19 marca 1999 r. w sprawie wysokoœci
stawek dotacji — Dz. U. Nr 33). Zespó³ ds. Rolnictwa Ekologicznego wraz z De-
partamentem Rozwoju Rolnictwa zakoñczy³ równie¿ pracê nad projektem
ustawy o rolnictwie ekologicznym, która po przyjêciu przez Komitet Ekonomi-
czny Rady Ministrów zostanie przekazana do Sejmu.
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Czas teraz na realizowanie kolejnych elementów na drodze rozwoju rolnictwa
ekologicznego: dalsz¹ popularyzacjê rolnictwa ekologicznego wœród rolników,
intensywn¹ edukacjê marketingow¹ rolników, promocjê ¿ywnoœci ekologicznej
wœród konsumentów, by wzmocniæ pozycjê rynkow¹ ¿ywnoœci ekologicznej.

Program Marketing ¿ywnoœci ekologicznej w pó³nocno-wschodniej Polsce jest jednym
z elementów tej strategii. Jest to niekoñcz¹ca siê praca dla nas wszystkich: rolni-
ków, doradców, handlowców i kosumentów.

Dorota Metera
Koordynator projektu

Fundacja IUCN-Poland
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Summary
I.
The High Natural-Value Farmland of Central and
Eastern Europe
Farmland in Central and Eastern Europe have retained exceptional habitat
value for many rare plants and animals, in spite of the long period of inten-
sive agricultural production during the previous economic system. The pre-
sent tendency to lay fallow parts of cropland and concentrate farm production
on the best soils is threatening the irreversible loss of valuable farming sys-
tems which are part of the European natural heritage. Agri-environment
programmes are one attempt to slow this tendency, as well as to support the
development of organic farming through helping to market organic and
regional products.

II.
Aspects of Agri-Environment Program Realization
In the European Union methods of farm production in accordance with the
demands of environmental protection and conservation of landscape are regu-
lated by the regulation of the European Council, and in matters of rural devel-
opment by the European Agriculture Guidance and Guarantee Found
(EAGGF). Several Polish regional and national programmes are planned,
regarding mainly the protection of biodiversity on farmlands, promotion of
organic agriculture, soil erosion prevention and counteraction, as well as the
water retention of agricultural regions. The work will be supported in part by
subventions.
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III.

Agro-Environmental Conditions for Organic Food
Production in the „Green Lungs of Poland“ Region
The North-Eastern region of Poland, abounding in exceptional forest areas and
lakes, has been designated, in cooperation with administrative instances, the
„Green Lungs of Poland“, on behalf of the sustainable development of the
region. After carrying out an assessment of 315 communal districts with respect
to the possibilities for organic agriculture development, it was recognized that
economic conditions are definitely not favored by of the region’s low population,
and especially by the lack of municipal agglomerations. However in the commu-
nal districts with a very high rating for ecological quality, an ecologically-sound
farming system should be promoted, and for the farmers there should be a sys-
tem of economic incentives.

IV.

Multifunctional and Sustainable Development of
Rural Areas
The growth in area of organic farming in Europe in the last 10 years has been
yearly approximately 25%. It is estimated that organic farming and the market
for organic foodstuffs will play an ever greater role in the future. Organic agri-
culture is an optimal farming system which takes place in conditions of sustain-
able development. Because sustainable development is a socially recognized
direction of development, the appropriate administrative and state institutions
ought to take responsiblity for its initiation and support.

V.

Organic Farmers’ Marketing Groups Network
The organization of farmers into marketing groups makes strengthing their mar-
ket position easier. In this project business plans were prepared for four organic
farmers’ marketing groups: „Brodnica“, „Rajgród", „Olsztyn“ and „Brzostowo“.
However there exist many problems surrounding the cooperation of farmers in
the marketing groups, such as a lack of leaders who are active in marketing, lack
of financial means, resistance to change and fear of risk-taking.

VI.

Organic Farmers’ Marketing Initiatives
The organic food market in the project area was created by the farmers them-
selves, at first through direct on farm gate sale and at local marketplaces, and
later through more inventive forms of sale such as agrotourism, home delivery

Fundacja IUCN-Poland
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and organic food informative receptions. Gradually organic wholesalers and
retail shops as well as organic food processing came into being, and export
developed. Within the scope of the project the farmers organize courses, excur-
sions and food-fairs, and seek sales opportunities at local and larger city market-
places, as well as work for the improvement of processing and storage condi-
tions.

VII.
Demand for Organic Foods
The development of organic agriculture in Poland depends on the possibilities
for the sale of its products. Research has shown that about 10% of adult Poles
know what organic food is. On that basis it’s possible to calculate that potential
sales of organic food could reach 70,3 million z³, which is three times greater
than present estimated sales. To satisfy the demand for that amount of organic
food, it will be essential to create new possibilities for organic farm development.

Summary
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Dziennik Ustaw Nr 86

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
z 15 lipca 1994 r.

w sprawie znakowania œrodków spo¿ywczych, u¿ywek i substancji dodatkowych
dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.

§ 3

1. Znakowanie œrodka spo¿ywczego nie powinno:
1) wprowadzaæ w b³¹d konsumenta tekstem lub rysunkiem w zakresie istoty œro-

dka spo¿ywczego, rodzaju, w³aœciwoœci, sk³adu, iloœci, pochodzenia lub metod
produkcji, przypisywania œrodkowi spo¿ywczemu dzia³ania lub w³aœciwoœci,
których nie posiada,

2) przypisywaæ œrodkowi spo¿ywczemu w³aœciwoœci zapobiegania lub leczenia
chorób lub powo³ywaæ siê na takie w³aœciwoœci; nie dotyczy to dietetycznych
œrodków spo¿ywczych oraz wód mineralnych leczniczych,

3) zawieraæ takich okreœleñ, jak „zdrowy”, „bezpieczny”, itp.
4) sugerowaæ, ¿e œrodek spo¿ywczy posiada specjalne w³aœciwoœci, które w rzeczy-

wistoœci posiadaj¹ wszystkie podobne œrodki spo¿ywcze.

2. Znakowanie œrodka spo¿ywczego mo¿e zawieraæ inne okreœlenia, np. „wyprodu-
kowano metodami ekologicznymi”, „wyprodukowano metodami integrowanymi”
itp., pod warunkiem posiadania atestu potwierdzaj¹cego sposób produkcji.



Dziennik Ustaw Nr 33

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
z dnia 19 marca 1999 r.

w sprawie wysokoœci stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów
wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó³owych zasad i trybu ich

udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r.

§ 44
1. Podmiotom, które prowadz¹ pod kontrol¹:
1) przestawianie gospodarstwa na produkcjê metodami ekologicznymi,
2) produkcjê zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego

potwierdzone wa¿nym zaœwiadczeniem lub certyfikatem, zwanym dalej „zaœ-
wiadczeniem gospodarstwa ekologicznego”, przys³uguje roczna dotacja do 1 ha
uprawy, wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 16 do rozporz¹dzenia.

2. Podmiotom, o których mowa w ust.1, przys³uguje dotacja na obni¿enie ceny
us³ugi tej kontroli w wysokoœci okreœlonej w za³¹czniku nr 17 do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik nr 16
Wysokoœæ stawek dotacji do 1 ha uprawy dla gospodarstw podejmuj¹cych produ-
kcjê i produkuj¹cych metodami ekologicznymi

Lp. Rodzaj uprawy

Stawka dotacji do 1 ha w z³

dla gospodarstw bêd¹cych
w kontrolowanym okresie – w roku
poprzedzaj¹cym uzyskanie atestu *)

dla kontrolowanych gospodarstw
posiadaj¹cych atest *)

1 Uprawy warzywne 200 150

2 Uprawy rolnicze 150 120

3 Uprawy sadownicze 220 180

4 Plantacje jagodowe 230 200

5 £¹ki, pastwiska 75 50

*) Dotacja w gospodarstwach o powierzchni:
– do 50 ha przys³uguje w wysokoœci 100 % stawki dotacji za 1 ha,
– powy¿ej 50 ha do 100 ha przys³uguje w wysokoœci 50 % stawki dotacji za 1 ha,
– za ka¿dy hektar powy¿ej 100 ha dotacja nie przys³uguje.

Za³¹cznik nr 17
Wysokoœæ stawek dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw na
zgodnoœæ sposobów produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego

Powierzchnia gospodarstwa Stawka w z³ na gospodarstwo

1 do 5 ha u¿ytków rolnych 100

2 powy¿ej 5 ha do 10 ha u¿ytków rolnych 130

3 powy¿ej 10 ha do 20 ha u¿ytków rolnych 150

4 powy¿ej 20 ha do 50 ha u¿ytków rolnych 180

5 powy¿ej 50 ha do 100 ha u¿ytków rolnych 200

6 powy¿ej 100 ha u¿ytków rolnych 350


